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VI.

Och nir Jesus hade tagit
Ittikan, sade han: "Det ir
fullkomnat". Och han b<ijde
sitt huvud och gav upP andan.

Joh. 19: 3o.

Pi det att den heliga Kyrkan skul-
le byggas ur Kristi sida, medan iran
sov dcidens somn p5. koi:set, och Pi
det att Skriftens ord skulle fullbor-
das, som siger: "De skola se vem de
hava stungit" (Sakarja z: to, Joh.
rgi 37), styrde lTerren det s5, att en
av krigsknektarna fick ciPPna den
Korsfistes sida och sticka uPP den
med ett spjut. I och med att blod
och vatten utgingo, vart priset erlagt
fiir vir frllsning.' Blodet och vatt-
net, som strrimmade ur Jesu hjlrtas
hemlighetsfulla kdlla, fcirlinade nim-
ligen kraft 5t Kyrkans sakrament att
skdnka nidens liv. Det briddade
den kalk, som fylldes pl nytt evin-
nerligen vid den klara strcimmen i
Livets land. Alltse dr det en avl6g-

FRANCISKANSKA TEXTER"
sen likhet emellan detta spjut och det
spjut, varmed Saul - det ir det for-
kastade judiska folket - mittade ef-
ter David i sin troloshet. Emedan
det genom Guds nid allenast stiittes.
i vdggen, banade det sig vdg igenom
klippan och genomborrade klippvdg.
gen, i vars gomslen duvorna hade,
Iunnit en tillflykt.

Lyft dina vingar, min sjll. Ack,
att du vore sisom skogsduvan, vil-
ken reder sig sitt bo i en rimna. Ack,
att du vore sisom sparven, vilken
finner ett hus och icke slumrar. Ack,
att du vore menliis sisom turturdu.
van, si att du kunde gcimma din re-
na viljas frukter i den opPnade si-
dan cliruppe, ddr frllsningens ltdlla
framkvdller. Drick djupt. Slick din
ttirst. Vet, att klllan, varur du dric-
ker, ir det rinnande flode, som vdl-
ler upp i Paradisets mitt och, delan-
de sig i fyra strtimmar, vederkvicker
och befruktar hela jorden, di det
gjuter sitt levande vatten i fromma
hjd'rtan.

Sanct Bonaventura:. Liaets triid.
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Litom oss knifalla och tacka. -Dig tillbedja vi, Ilerre Jesu Kriste,
hir och i alla kyrkor, som finnas i
virlden, och dig lovprisa vi, ty ge-

nom ditt heliga kors har du iterliist
vdrlden.

Vir helige Fader Francisci Testa-
rnentb.
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SANKTA BIRCITTAS BREV TILL SIN SON
HERR BIRGER ULFSSON, LAGMAND I NERIKE, 1370.

. Lof, heder och d.ra vare l{erran
Jesu Christo evinnerliga ftir den
bittra pina, Han led p5. korsens galga
fcir alla vira synder. Allerkiraste
son, hai du si rittan kirlighet til
,Gud din skapare och iterliisare, di
i.r hans pina allan tid uti dit hjerta,
och red dig till med den H. andes nid
af et Sngerfult hjerta, gudeligen
anamma hans Lekamen efter din ret-
te skriftefaders rid. Framdeles hvar
du gir, spcir du husarme tolk, fader-
lcisa barn, hjelp dem af din rid och
imne. Item betala dem vil, som
hafva aibetat at dig, och nepsa dina
undersitare med mildhet. Item haf
ingen ilhirdigan emot Gud i din
tjinst. Item nir du stir op om mor-
gonen, antvarda Gud din sjil och lif,
bed Gud beskirma dina tankar och
gerningar, gi;r kors uti dit anlete
och brcist och sig: Jesus Nazarenus,
Juda konung, fiirbarma dig tiver
mig ! och tdnk pi hans hirda pino

och diid och uppi dina stora synder,
Item di du.sitter till bords, haff hri-
visk och gudelig snack, vachta dig
vil fiir Sveriges sidvana: minga gi
sillan frin bordet for in de 6ro som
gritande svin. Item nir du skal ta-
la, nimpn icke gerna djefvulen, sig
ftirst Jesus Christus, fruchta Grrd i
alla dina dagar. Item di du sitter
uti din dom, betink ftirst din ord,
fiir ln du framfiirer domen, d<im si
din jempnchristen som du svara vilt
fcir Guds strdnga dom. ltem gjiir
nigon dig orltt, fly Sveriges lag,
hemnas icke i din vrede; 6r det si,
at dig icke sker ratt; gif dig tilfreds
och antvarda din .sak vir vin herr
Jesu Christo; han hjelper ,better in
menniskor betinka kunde. Hermed
befaller jag dig bide till lif och sjil
den H. Trefaldighet till evig tid.
Amen.

(Ur P. Wtieselgren De la Gard.
archio, 360 pg 102 ftg.)



-

CIOVANNI PAPINI OCFI HANS "KRISTI

Giovanni Papinis bercimda bok
"storia di Cristo" har ftirliden hiist
pi Albert Bonniers forlag utkomrnit
i en svensk overslttning. Med an-
ledning hirav nigra ord om fiirfat-
taren, om hans fcirut nimnda vcrk

" och om-. den svenska iiversittningen.
Giovanni Papini foddes i Florens

den 9 januari rBSr av fattiga smi-
borgerliga fririldrar. Fadern var en
italiensk liberal och ateist med Ga-
ribaldi som sin idol och Giovanni
uppvixte i en fullstindigt irreligios
omgivning. Som barn var han in-
bunden, skygg och melankolisk och
blev , derf6r illa behandlad av sina
kamrater. under skoltiden" Fcirild-

. rarnas ekonomi tillit icke att giva
sonen en lird uppfostran, utan ar
han alltigenom en sjdlvstuderad man.
Han blev, sedan han limnat gosse-
iren och.kommit i berciring med li-
kasinnade vinner, ledare for en krets
av intellektuell ungdom, som tagit
till uppgift att omskapa virlden. Pa-
pini bidrog i den tidskrift "Leonar-
do" som de oppositionslystna startat
r9o3, och hans program var att pre-
dika hedendom och individualism
samt att frirkunna konsten och poe-
sien som livets htigsta goda. Under
tiden r9r3-i9r5 redigerade han
"Lacerba", som var ett sprikriir fdr
den futuristiska konsten. r9r5 utgav
Papini en diktsamling "Loo sidor
poesi", som f6ljdes av en ny sam-
ling r9r7. Ar r9r9 offentliggjorde
han si en artikel, vari han f<irfik-
tade den Ssikten, att boten ftir det
silndrade och lidande Europa var att
scika i en bok, som var si klnd och
dock si litet fiirstidd. Boken var
Evangeliet. Dlrefter var Papinis
r6st ej htird under ett och ett halvt
it, varefter han rgzr framtridde
med "storia di Cristo". Papini hade
blivit kristen. Johannes Jcirgensen
skrivei i sitt ftirord till den danska
oversittningen av Papinis ndmnda
verk: "En dag vandrade futurismetis

hrivding, den italienska ungdomens
avgudade f<irare den branta vdgen upp
till klostret pi La Verna och bekdn-
de ftir en av Frans av Assisis sciner
hur diraktigt han hittills hade levat,
hur led han var pfl det alltsamman
och hur bedrcivad civer att hava gjort
Gud emot. Och det var Giovanni
Papinis vig till Damaskus - som ic-
ke var nigon annan in vigen hem."

I ett ftrrord till boken fiirklarar
Papini avsikten med sitt verk. 'frots
det att "intet 'Jesu liv', d.ven skrivet
av nigon av vdrldens snillrikaste
skriftstillare, skulle i sktinhet och
fullkomning kunna rivertrdffa evan-
geliurn", har han vigat sig pi att
skriva boken om Kristi levnad "fcir
dem, som sti utanfcjr Kristi tempel",
for dem l'som ftlr intet i virlden
ville lyssna till en prists predikan,
men vdrdigas .lisa den om den 1r
tryckt i en boli". "En bok skrrven
av en lekman for lekmln, som ej dro,
eller knappast till skenet 1ro, krist-
na. En bok utan pietismens tillgjor-
da, siita ord och utan grundligheten
i den litteratur, som kallar sig ve-
tenskaplig endast emedan den hyser
skrdck fcjr bekrdftelsen. Och, till
slut, en bok, skriven av en modern
ande, som har en smula vcirdnad for
och kdnnedom om konsten och kan
finga iven de fientligt stdmdas upp-
miirksamhet".

Det dr ett framstiende verk om
Jesu vandring pi jorden, som Papini
skinkt vlrlden med denna bok, skri-
ven av en skald av betydande mitt.
Boken kan kallas en uppbyggelsebok,
men den dr dven ett stort konstverk,
buret av ett miktigt religitist patos.
Diktaren foljer troget Nya Testa-
mentets skrifter. Men han utfyller
berittelsen med sin egen tolkning av
de handlande personernas karaktirer
och sina egna betraktelser 6ver vad
som sker.

Den svenska ijversittningen 5r ej
iullstdndig. Oversittaren meddelar

t79

HISTORIA".



:180

i ett fiiretal, att han sett sig'nodsa-
kad att utesluta vissa delar, och han
redogiir fcir de principer han foljt
vid sin beskirning av verket.

Vissa uteslutningar har den sven-
ska upplagan gemensamma med an-
dra utomitalienska. Undertecknad ir
,emellertid av den Ssikten att ett verk
av den betydenhet som PaPinis in-
nehar, icke btir stympas. Oversltta-
rens fcirklaring att kapitlet "Fader
vir" icke medtagits irrden, att "fiir
oss protestanter full rnotsvarighet
iterfinnes hos Luther". Men dr det
di meningen att Papinis verk skall
lisas vid sidan av Luthers ? Likasi
har han strukit kapitlen "Briillopet i
Kana". och "Brijd: och fiskar", eme-
dan de ligga pi "ett mera materiellt
plan", och "i den tolkning de hir er-
hillit synts ijversittaren, med ritt el-
ler oritt, mrijligen kunna framkalla
,ett skeptiskt leende just hos dem av
sina lSsare filrfattaren i f6retalet si-
ger sig sirskilt vilja nit'. Detta ir
svirt frir undertecknad att forsti, di
<iversittaren ju medtagit andra av
I{errens underverk, och att kapitlen
som behandla briillopet i Kana och
den underbara br<jdfiirtikningen sku!-
le erhillit en sidan utformning. som
riversittaren tycks avse, kan Strr.in-
stone icke jag finna. Slutligen upp-
ger oversittaren sig hava strukit ett
kapitel "sannolikt avsett som en apo-
teos civer katolska kyrkan". Fcir-
modligen isyftas hlrmed ett av bo-
kens mest gripande kapitel "Ater-
komsten pi sjtin", som skildrar Pet-
rus' fiirsta mijte med den uppstindne
Frilsaren, som sitter honom till le-
'dare fcir sin hjord. Hlr siges ndm-
ligen: "Petrus har ftiljt Kristus och
efterlimnat en evig dynasti av Kristi
stillfiiretridar(]". . Detta dr allt. Bo-
ten avslutas med en biin till Kristus,
6ven denna utesluten i den svenska
tiversittningen. Detta ir si mycket
mer beklagligt, som detta kapitel ut-
giir verkets konstnlrliga htijdpunkt.

I}inen till Kristus 6r en storartad in-
fernoskildring av virldens nuvaran-
de jimmer. Fcir Papini har Kristi
lidandes historia hir gestaltat sig som
ett symboliskt drama, vilket i alla ti-
der och allra mest i vir egen tid
upprepat sig. "Miljoner Judas ha
kysst dig efter att ha silt dig, icke
bara en ging och icke bara fcir tret-
tio silverpenningar; legioner av fari-
seer och svlrmar av Kaj faser ha
drimt dig som missgdrningsman, r'5r-
dig att spikas vid korset innu en
ging; och miljoner ginger ha de i
tanken och viljan korsfist dig; en
evig pribel har betickt ditt ansikte
med spott och slag; betjinter och
tjinare och vapendragare hos pen-
ningens och maktens illegitima imre-
havare ha siinderslitit dina skuldror
och blodat din panna; tusende Pi-
later klidda i svart och rtitt. just ut-
gingna ur badet, vil friserade, ra'
kade och parfymerade, ha tusen gin-
ger riverllmnat dig it b<idlarna efter
att hava sett din oskuld; och otaiiga
vinosande munnar ha otaliga ginger
beglrt ftirbrytare och mtirdare fria,
pi det att du otaliga ginger kunde
bliva slipad upp pe Golgata och spi-
kad vid korset med jirnspikar, smid-,
da av fruktan och hamrade av hat".
Man miste verkligen beklaga att, det-
ta gripande slutkapitel icke medta-
gits i den svenska iiversittningen,
och detta sivil som andra hir f6rut
nimnda uteslutningar, som icke fore-
finnas i den danska iiverslttningen,
gcir att denna dr att f6redraga fram-
for den svenska av dem som icke be-
hirska italienska spriket. Att Pa-
pinis "Kristi Historia" utkommit,pi
ivenska 1r likvil trots det att den
alltfor mycket beskurits, en glidjan-
de tilldragelse, di dirigenom flera
svenskar in. som eljest skulle skett
kunna fi, en, om ock ofullstC,ndig,
l.:Snnedom om ett av virldslitteratu-
rens storverk 

E. w-m.



HANS
(Forts.)
Kdtteriet vdxte i styrka, i syn-

lerhet bland borgerskapet, men
ocksi vid hovet. Stiftsherdarna sto-
.do ndstan maktlcisa. Konungens ut-
ldndska fogdar betringde dem hirt
och de saknade sivdl ekonomiska
hjilpmedel som auktoritet. Oe vi-
gade icke bryta konungens f<irbud
och scika pivlig bekriftelse, vilket
frirsatte Brask nira pi i raseri. "I
}aven latit konungen hindra eder
frin att hos Piven anhilla om invi-
gelse i edert dmbete. I besinnen ej,
att si linge korkipan felas eder, iren
I inga biskopar. Mdrken I ej att
dirunder ligger en orm ftirborgad?
Nu sen I frukterna av eder efterli-
tenfrel. Konungen har utan edert till-
tal tagit det ena steget efter det an-
dra till lirans omkullkastande. Han
har lutherska prister i sitt hov, det
predikas dagligen om virt stcirtande
och I haven tegat !"* Dessa hirda
ord riktade han till sina stindsbrii-
der ir 1526.

Kyrkans utarmande fortsattes.
Som tidigare nimnts, hade herreda-
gen i Vadstena i januai beviljat z/3
av tionden fcir fciregiende ir. Vid
herredagen i Stockholm pi sensom-
maren iskade konungen z/3 av alla
kyrkliga inkomster fcir liipande ir,
vilket dock fiirvandlades i en glrd
av r5,ooo mark en ging fiir alla.
Bide Kyrka och ridderskap under-
kastades rusttjinst enligt nya grun-
der. Samma ir t5z6 sindes electus
av lJppsala, Johannes Magnus ur ri-
ket sisom obekvim. Vid sin avresa
anbefallde han sitt stift i Brasks
vird. Icke nidde han mera sitt fa-
derneslands jord. 1533 mottog han
vigning till Sveriges primas, sedan
'Trolle omsider avsatts, och han dog
i Rom 1544. Brodern eftertrd.dde
honom.

Ensam miste Hans Brask forts;it-
ta sin kamp. Redan i november r5z4

* s1L Rasrnus T,udvi,g'ssons Chroni-
c9n.
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B R A S K.
hade han fcirlorat sin trogne irke-
djdkne, herr Werner Nicolai, aposto-
lisk protonotarius, om vilken han
kort direfter i ett brev till her Thu-
re Jiinsson skrev: "Item haffue.her
Werner latit helse eder oc alle sine
wener oc haffde j ther en god lven
gud hans siell nade."

Klosterstormen begynte. Lr ry26
indrog konungen som en bcirjan kar-
tusianernas kloster i Gripsholm, som
han tog till sin privata egendom. Fle-
ra adelsmin f<iljde hans exempel och
"ryckte och rappade" till sig det ena
klostergodset efter det andra. Ge-
nom sitt tryckeri i S<iderk<iping srik-
te Hans Brask bekimpa stormen.
Han lit ddr bl. a. trycka en strids-
skrift av hertig Georg av Sachsen,
Luthers bittre fiende, och ett av kej-
sar Karl V:s nederlindska kltteripla-
kat. Lutheranerna, som fruktade
denna verksamhet, f<irmidde konun-
gen att pibjuda tryckeriets nedldg-
gande. Llngefir samtidigt utsdndes
tolv frigor om religionen till vardera
hillen,, vilka sedan besvarades av Dr
Peder Galle i katolska sidan och
Mag. Olaus Petri i den lutherska.
Svaren givos sedan ut i bokform
jimte Mister Olai genmile till Dr
Peder. Skriften utkom pi viren
1527.

Hdnderna voro bundna pi den ild-
rige kyrkofursten. Endast i brev till
den gamle vdnnen, herr Thure Jcins-son klagade han sitt hjirtas me-
ning. Det ligger mycken tragik iiver
denna brevvixling. Hans Brask ftir-
tiljer dir om de krdmpor, som allt
oftare bundo honom vid sjukbidden,
frigar rid om tandvirken, som si
illa pligade honom och brister si ut:
"Gud frirlite dem av virt klerkeri,
som alla den ovilja bryggt hava med
deras nya Evangeliurn, som tuther
haver dragit under binken efter
Hertug Jiirans ord. Danske och
norske voro fcirr kristne dn vi, si att
vi iro de yngsta i tron bland dessa'
tre riken. Nu vore det oss till desto
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stiirre blygd, om vi skulle vara de
fcirsta, som falla dirifrin." I biir-
jan av ir 15z6 skrev han till en vin
i Rom: "Linkter eder efter om-
sorg och bedrtivelse, si skynder
eder hit och gltimmer icke kvar tila-
modet." I slutet av iret hette det:
"svenska kyrkan stir i virsta mitto,
si linge Gud tickes, och har den ar-
maste bonde i Sverige biittre villkor
ir hon, ty han njuter lag och ritt;
tillbiirliga frihetef och gamla goda
rikets sedvinjor. . . linkter intet hit
utan eder lyster det ont d.r; hir 1r
hirt ir, minga. .. rjnska dtiden, vil-
ken likvil flyr dem tills Herren tic-
kes." Undergingens stund var inne.

Daljunkarns uppviglingsftirsiik och
andra dalupproret kuvade konungen
ri.red litthet. Han ftirslkrade fiir
b6nderna, att han visste av intet
lutheri, men att han vdl befallt att
predika Guds ord och evangelium.
Vid Trefaldighetstid i juni r5z7 sam-
mantrddde si riksdagen i Visteris.

Det var en stitlig f6rsamling, som
dir tridde samman. Av kleresiet nir-
voro rikets tvenne biskopar, Hans
Brask och Petrus Magni, vidare
electi av Stringnis och Skara samt
nigra kaniker. Adeln utgjordes av
16 ridsherrar och r3o frilsemln.
Stiderna representerades av nirmare
3o kopstadsmin. Slutligen hade iiver
roo btinder och nigra bergsmin in-
funnit sig. Frllset kom i full rust-
ning och med vlpnat fcilje enligt ko-
nungens befallning.

Huru det vid riksdagen tillgick ir
icke sikert kint. Den traditio-
nella versionen, utbildad vid hovet
och kring konungens person, nedskri-
ven 3o ir senare av Peder Swart och
sedan dess allestides itergiven, visar
mycken livfullhet och verklighetstro-
genhet, men ir h andra sidan starkt
firglagd och i itskilliga detaljer be-
visligen felaktig. Vi veta silunda att
varje stind trldde samman f<ir sig
och var for sig besvarade konungens
frigor.' Ihoru prdsterskapet hade en viss
motsdttning uppkommit mellan bis-
kop Brasks parti och en medgtirligare
riktning, till vilken hiirde Visteris-

bispen och electus i Stringnis, Mag-
rtub Sommar. Bida hiillo pi Kyr-
kans l6ra, men Brask ville intet av-
sti i friga om Kyrkans virldsliga
makt. Di hade man "eldar och ris
pi alla sidor", som han sade, pivens
bannlysning och konungens trildom.
Han bojde ock de andra efter sin
vilja och en protestskrivelse uppsat-
tes mot alla konungens vildsgirnin-
gar. Inom adeln och slrskilt hog-
adeln voro de gammaltroend,e ocksi
starka. Den gamle rikshovmistaren,
herr Thure Jiinsson, var deras leda-
re. Ligadeln, den stora massan arr
frilset, htill sig diremot till konun-
gen. Avund gentemot storminnen,
lystnad efter kyrkogodsen och tillgi-
venhet fiir konungen spelade dir in.
I de ofrilse stinden torde man lraft
fiiga kunskap och fcirstind att d<ima
i lirofrigor. Dlremot hade man ddr
en stark kinsla av'konungens oum-
blrlighet och ehuru man knotade
over nya llror, skattetryck och frim-
mande fogdevllde, fijll man snart till
f<iga, di konungen i egen person upp-
trldde. Kind 5r ju konung Gustafs
formiga att behdrska sitt folk di han
personligen riktade sig till detsamma.
Den gloria, som omsvirmade landets
befriare hade ej innu vikit, om man
icke heller innu i honom sig den 6l-
skade landsfadern. Tilldrggas btir, att
medan man bland b<inderna ogirna
sig alla nyheter bide inom lira och
ordning, man dock i stiderna min-
genstides var influerad av lutherdo-
men, som nu ost6rt fitt predikas dir
i flera ir.

Den hiftiga pitryckning, som ut-
iivades frin konungens sida gentemot
de ofrdlse stinden, understcidd av ho-
tet om tronavsigelse och av vapen-
slammer frin frilsets sida bragte
slutligen dem att vika. Tvisterna om
den gamla och den nya tron ansig
man gi iiver sitt f<irstind, men man
ville girna htjra en disputation mel-
lan lirda min i sa\en. Si lingt ha-
de man alltsi redan nu kommit.

Pi grundvalen av dessa svar frin
de ofrdlses sida avgjordes saken se-
dan inom' adeln och ridet. Iferr
Thures parti miste ge vika. Electus
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i Strdngnds, Magnus Sommar, uPP-
tr'ddde och talade fiirsonligt. Blott
Kyrkans personer skyddades, kunde
man ge vika i nigra punkter, menade
han. Adelns svar gick ut Pi, att
biskopsslotten borde indragas, likasi
en del kyrklig egendom, kyrkogods,
givna efter i454 skulle till adeln fi
,Sterbcirdas. Guds ord skulle predi-
kas "efter Guds befallning och icke
efter ovissa jirtecken, minniskodikt
och fabel." Innan riksdagsbeslutet
kom till bereddes Dr Peder Galle och
l{ister Olov tillfille att "nappas vil-
deliga".

Slutligen fick man till stind den
s. k. Visteris recess. Besluten iro
ju kinda. Man lovade hilla ett mot
rikets fiender, vare sig i Dalarna el-
ler annorstides; kronans rinta skulle
iikas med biskopars, domkapitels, ka-
nikers och klosters; biskoparna skul-
le avsti frin sina siott, klostren
skulle forlinas it adelsmin; till
adeln skulle iterbiirdas alla de gods,
som givits, kcipts eller pantats un-
der kyrkor eller kloster sedan Karl
Knutssons rifst (1454); all skatte-
jotd utom pristbolen i Norrland,
ikulle itergi; och slutligen skulle
"Guds ord renliga predikas", som det
si skiint hette. Envar, som siindrade
sig frin beslutet, skulle stringt
stiaffas. En ordinantia uppsattes, dir
kontrollen tlver alla kyrkliga benefi-
ciers tillsittande limnades it konun-
gen,'den andliga domsrltterr upphiv-
des utom fiir iktenskapsmil, peters-
penningen avskaffades och fiirbud
utfirdides fiir biskoparna att siika
oivlie confirmation.' Ri"det meddelade besluten i ett iip-
pet brev till meniga riket. Det hette
dlr, att man ingalunda ville avskaffa
biskopsdrmbetena, endast sdtta bisko-
patni i tillfitle att bettre skcita sina
itift och ftirkunna Guds ord o. s. v.
i samma stil.

Den stora katastrofen l'.ade intrif-
fat. Medeltidens Kyrka hade fallit'
Ehuru besluten i Visteris ingalunda
riktade sig mot den katoiska tron,
utom i'friga om Pivens Primat, be-
tvdde dock-schismen blott 'en btirjan
til heresin. Det avgorande 'steget

togs som bekant i Uppsala 1593. Fdr-
vinaride ldtt hade det hela gitt och
orsakerna till det hela dro ej litta
att sijka reda pi. Vi miste ftjrst och
frimst konstatera, att det hela kom
som en tiverraskning. Fiiga mer ln
en vecka drogo ftirhandlingarna ut,
vid midsommartid var allting klart.
Vid riksdagens btirjan hade en herr
Thure Jilnsson stolt utropat: "Tlots
och trots, att de skola gtira nigon
hedning och klttare av mig , i dctta
ir". En vecka senare var oPPosi-
tionen slagen. Den allminna hipna-
den var se stor, att bakslaget f<jrst
kom tvenne ir och senare efter riks-
dagen. Att konungen lyckades trum-
fa-igenom sin vilja berodde kanske
ej minSt pi det politiska liget, som
ejorde, att man ej kunde vara ho-
ibm f<irutan. Andra orsaker: har jag
tidigare antytt. Att ge en -systema-tisk framitillning skulle f6ra rnig
blott Snnu lingre utom mitt imue,
ftir att icke tala om de grundliga in-
sikter som en sidan skulle fiirutsiita-

I varje fall kan man ej komma
ifrin, a1t ej Vister3s riksdagsbeslut
i mycket berodde pi ett skindligt be-
drleeri, iscensatt med mycken skick-
lishit och psykologisk blick. Helt
ainorlunda gick det dock till, di
Sverige blev katolskt.

Fiii att itergi till biskoP Brask'
si miste det fiirvina, att han si lit
sig civerrumplas. Kanske hade dock
utgittgett blivit en annan' om han
halt starkare st<id. Som det nu var,'
iterst<ld det for honom intet annat
ln att biija sig under protest och vd'd-
jan till piven.

Som en bruten man vlnde Elans
Brask iter till sitt stift. Gustaf Va-
sa dr<ijde ej med att sltta riksdags-
beslutdn i verkstdrllighet. Brask
mlste stilla borgen fcir sitt vilfrir-
hillande och iiverllmna sitt kira
Munkeboda. Di konungen itervdn-
de frin sin reduktionsresa till siidra
Sverige tog han i Linktiping in hos'
biskopen, iom di fiir sista gilgen
:siikte gcira forestillningar. Intet
hjilpte. Forhillandena blevo den'
gi*i. mannen blott olidlig?t"..- 4lit'
iyntes honom fiirlorat. Alla riksfo-
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lestendarens vackra l6ften av 5r
r;2r, alla biskopens' planer pi ett
miktigt Stor-Sverige med en blomst-
lande Kyrka och ett miktigt ridder-
skap hade gitt om intet. Misstrinkt
f<ir deliaktighet i Dalaupproren, vid
varje steg bevakad, hade han icke
mera sin personliga frihet. I alla si-
na dmbetshandlingar, pi alla sina vi-
sitationer itf<iljdes han av en konun-
gens fogde och hantlangare, som
skulle tivervaka honom och "skvdda
klbrkerna mot civergrepp", som' det
si vaikert lydde i instruktionen.

Slutligen kdndes detta fdrmynder-
skap och denna fornedring odriglig
frjr den forne kyrkofursten. Ifan
lyckades av konungen utverka till-
stind att fiiretaga en visrtationsresa
till Gotland, och begav sig dit p5
hostsidan. Till Sverige itervinde
han ej mer. Sitt stift vinde han frir
alltid ryggen och seglade i augusti
,iiver till Danzig. Det sades; att han
drivits dit av ogynnsamma vindar.

Med konung Gustaf fcirde han ln-
nu en brevvlxling, som utmynnade i
bittra anklagelser frSn hans sida, men
i hin och okviden frin konungens.
Si linge han kunnat mjrilka, klippa
och slakta sina fir, hade han stannat
kvar, men sedan hade han f6dupit
sitt stift och <ivergivit sin hjord.
Helt sekert kindes det fiir den lamle
Brask hirt ratt hiira dvlikt. - Icke
mindre sirade det vil honom, di ko-
nungen hinande erbjiid honom nrar-
tyrkronan. "De fijrsta biskoparna i
kristenheten hade gdrna lidit doden
i sitt imbete".

Konungens ivriga f<irsrik att f6 ho-
nom utlimnad strandade pi den pol-
ske konungens skyddsbrev, som Hans
Brask lyckats erhilla. Annars hade
verkligen ett virre slut vintat honom.

Sttirre delen av sitt iterstiende liv
tillbragte Hans Brask i Oliva kloster
nira Danzig. Dir trSffade ha.n ad-
ministratorn fcir Uppsala, Johannes
Magnus, som ocksi vistades ddr urr-
,der konung Sigismunds skydd. NIed
det polska episkopatet, en Mauritius
Ferber av Ermlaud, en Johannes
Dantiscus av Culm, underhtiil han de
bista fcirbindelser. fuIed stcirsta upp-

mdrksamhet iakttog han ligets ut-
veckling i Sverige. Men dir f6r-
spordes ingen frirbittring. Redan pi
nyiret r5z8 tvangs biskop Petrus
Magni av Vlsteris att invrga electi

- visserligen under hemlig reserva-
tion. Jlsningen i Dalarna kvivdes
med avri.ttning av katolska prdster i
febrtrari. Orebro mcite 5r r5zg rit-
gade mittet. Icke lingt dlrefter ut-
brrit Vdstgritaupproret. Ilerr Thure
Jtinsson, pseudobiskopen av Skara
Magnus Ilaraldsson, Virmlandslag;
mannen Nils Olovsson (Vinge),
N{5ns Bryntesson (Lilliehriok) och de
flesta av det vistgcits.ka frdlset an-
sloto sig till rijrelsen. Med sikerhet
veta vi ej om Hans Brask stod i f<ir-
bindelse med upprorets huvudmin.
Rcirelsen riktade sig i frimsta rurn-
met mot den nva l5'ran. Tyvd'rr sak-
nade man en ledande personlighet att
sluta upp kring. Det hela rann sorn
bekant ut i sanden. Herr Thure och
Magnus Haraldi miste lSmna riket,
Mins Bryntesson och Nils Olovsson
avri.ttades. I Danzig mcittes sedan
Hans Brask och Magnus Haraldi.
Ilerr Thure fann sin dtid under Kri.
stiern II:s norska expedition. Riks-
dagen i Strd'ngndrs stadflste Vister-
Ssbesluten.

Di Kristiern II r.53o Ster blev ka-
tolik, Yar ocksl den gamle Hans
Brask bland dem, som fiste ftirhopp-
ningar vid honom. Fiirbindelser un-
derholl han 6ven med Gustaf Trolle
och Rerend von Mehlen. Under den
skriftliga trohetsed, som Gustaf
Trolle r53o uppsatte, finnes Hans
Brasks namn icke, ehuru han ninr=
nes bland utfirdarna. Kristierns
norska fiiretag misslyckades som be-
kant r53r, varvid bl. a. herr Thlry
Jiinsson fick slippa livet. till' Ocksi
ie friljande oroligheterira, klockupp-
roret och grevefejden lyckades Gus-
tav Vasa betvinga. Och k:itteriet.tre-
flstes alltmera. Den lmgre pristge-
nerationen var luthersk. Att lnnu
pi r54o-talet dackefejden blev en s&
allvarsam fara f,iir kittarkonungen
och hans tyska ftilje, att den hotade
hans tron, bevisar dock bist, huru
segt de gamla fiirestlllningarna sutto



185

fast. l'orst vid Srhundradets slut
kan iven folket anses vara gencm-
tringt av den n),a l6ran.

Under dessa tider var biskop Brask
icke overksam. Det framgir av ett
brev frin Polens konung till dogen i
\renedig, daterat i mars 1532, att han
imnade bege sig till Jerusalem. Om
firden blev av eller ej, det veta vi
icke. Foljande underrlttelse oln
biskop Brask dr frin Michaelitid f61-
jande 5r, di han skrev sitt sista irer-
dabrev till "andliga och vdrldsliga i
Linkiipings stift" med ftirmaningar
att i'stadligen bliva vid den rltta
kristeliga tro, som frjrfddren frin
kristendomens begynnelse hillit ha-
de, och ingalunda dd'rifrin vika med
Luthers ldrdom". Men nigon viind-
ning till det bittre f6rspordes ej.
Biskop Brask miste resignera. Al-
derdomen kom och krafterna beg,vnte
svika. I december 1533 skrev han
till biskopen av Ermland: "Pro se-
nectutis incommodis fodere non va-
leo". Annu i november r536 var han
i Danzig, di han jimte Johannes
Magnus, omsider vorden Srkebiskop,
och Magnus Haraldi, i en skrivelse
till biskopen av Culm bad om hans
stod for sin sak.

Fiiljande 5r i juli finna vi honorn i
Krakau, dit han i maj kommit ftir att
Iedsaga sin lrkebiskop och drkebiskop
Andreas Krzycki av Gnesen till dei
beramade kyrkomiitet i Mantua. Di
i ena sidan irkebiskop Krzycki just
vid denna tid avled, i den andra
eonciliet prolongerades, drog sig bis-
kop Brask, som kinde diiden nalkas,
tillbaka till klostret Lad (Landa) i
stiftet Gnesen. Bland cistercienser-
na dir slutade han ock sin hindelse-
rika levnad den 3o juli 1538, sjuttio-
lyra Lr gammal. Det gir en mening,
att hun verkligen skatrl ha upptagits
bland rnunkarna. Vi veta intet rned
sikerhet. Men i klostrets "liber mor-
tuoium" stir i alla fall vid hans
namn antecknat: "amictrs et confra-
ter noster".

Redan fyra ir tidigare hade Vis-
teris' biskop, den lirde birgittinern
Petrus Magni, gitt i graven med sin
tro. Sex ir efter Brask avled i Rom

drkebisl<op Johannes Magnus, efter-
ldmnande i sin "Historia om alla go-
ters och svears konungar" ett min-
nesmirke aY stora och fantastiska
mitt. Med brodern, drkebiskopen
Olaus Magnus, Sveriges rikes siste
primas, som dog i S :a Birgittas hos-
pital i Rom den r augusti 1558, ut-
slocknade slutligen det svenska epis-
kopatet efter en sjuhundrairig riro-
full tillvaro och descendens frin St.
Ansgarii dagar och till Gustaf Vasas.

En lycklig mingfald av kdllor gtir
det for oss mojligt att skaPa en
god bild av biskop Braslt, hans ka-
raktir, intressen, vefksarnhet och
hovhillning.

Som en mdktig kyrkofurste reside-
rade han pi sitt fasta slott Munke-
boda. Tolv hovh511 hade han, ett
med ndrrnare hundra, ett med inemot
sextio hemman, de flesta beligna Pi
den brirdiga Ostgiitaslitten. For
varje hovhill stod en fogde och un'
der honom lydde en rningd underha-
vande. Ddr funnos fiskare, humle-
min, trddgirdsdriingar, skyttar och
oxekarlat. Bergshemmanen skottes
av betgsfogdar. Dessutom igde bis-
kopen sigar och tegelslagerier, kvar-
nar, bryggerier och rnilterier. Aker-
bruk, boskapsskiitsel, fiske, jakt och
skogshantering idkades pi hans vid-
strdikta d'gor. Sjtifarten pi oster-
gcitlands rninga vattendrag var livlig
och produkterna utskeppades i Sir-
derkriping, sofll var stapelplats fiir
hetra den landsdndan. Hans Brask
planerade till och med sn kanal frin
Vdttern till OstersjiNr och honom fti-
resvlvade tanken att draga en sjti-
{artsled tvirs igenom Sverige frin
Vlsterhavet. I Strderkiiping byggde
han en papperskvarn och trndedriill
Ir5;n r5zA i samband dairmed ett
trycked. Riirelsen ftirbjtids som be-
kant av konungen 1526.

I sitt hus i Link<iping och pi IVIUn-
keboda, dir tiiskopen vantrigen vista-
des var hovstaten ilrnu r'r'rycket stiir-
re. t{ans Nide hade sin egen kansler
och kammarr,rlCstare for brevvatxlin-
gen och rdker*skaperna, samt sin eg-en
kaplan. Kiiks-, killar- och stallrnis-
tare hade ock var sin gren av tii't-
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valtningen; Krigsfolket, som tidtals
kunde uppge till ett par hundratal
rnan, stod under en htivitsman. Fo-
dermarsken skiitte det stora stallet
och pulvermistaren hade krutftirr5-
det om hand. Pi slottet funnos flere
bysseskyttar. Sitt manskap var bis-
kopen i krigstid skyldig att limna till
rikets ftirsvar. Slutligen kom en tal-
16s skara av ligre tjdnstefolk, s'call-
svenner, hovsvenner, diirrsvenner,
slidsvenner, kockar och andra. En-
dast tvenne kvinnor voro i tjinst pi
slottet, fateburskvinndn och mjiilk-
dejan. Som synes var det icke en
liten stat Hans Nide h<ill sig med.

I full tiverensstimmelse hirmed
stod den mingfald av intressen som
i synnerhet biskop Bi'ask hade och
odlade. Bertimt ir ju det brev han
r5z4 sinde med kaniken Petrus Be-
nedicti pi dennes Romafird. Han,
bad honom studera, huru man i TYsk'
land och, Polen upptog saltidror, ta-
ga reda pi skillnaden mellan olika
rnetaller, mellan ikta guld och ."alke-
miskt", lara sig legera missing.
Giffuer oc akth oppa pappers miilna."
iirntrad drages, Pi theres reskaP.
Giffuer oc akth i Noremberg ther
Han borde sitta sig in i siLtten att
vinda vatten och anligga vattenpos-
ter. I pivligd' kansliet bord: han
llra dess metod och "cursurlr registri
at j motte faa practicam curie". "Oc
flyn irv at j liren maaleth bode Val-
ska oc fransoos et omnino gallicum
thet oss angrar mYgit filrsYmmat
haffua propter exteros in dietis et
propter domum nostram parisiensem
iecuperandam. Item pro salario gif-
fuer akt paa glasmakare embete oc
flyr oss en mesterswen hit, - - Caa
lenge i lren i Vrbe holler till en apo-
theca oc varin tillatoge per seruicium
vestrum och nogra smaa sklnker at j
motte l:ira laborare in apotheca giire
confecth pillulas. . ." Icke nog med
alla dessa och m,inga flera praktiska
rid; biskopen bad s'in kanik hora sig
frir om vad boktrycken kostade i
Faris, ty han imnade l6ta prlnta en
upplaga av 8oo breviarier diirstides.
I brevet finnes slutligen en allvar-
sarn varning ftjr borgen. "tater al-

drig komma eder till at j eder obli-
geren fcir nogen in ,banco in forrna
camere". Dessa citat kunna vara
nog, for att visa, vad allt Hans
Brask hyste intresse ftjr och vad allt
hans hjirna omspinde.

Ftir odlingen i Sverige utrettade
Hans Brask faktiskt mycket. IIan
ivrade fcir tiverslttandet av utldnd-
ska bticker, att den unga adeln "fin-
ge understundom nigot annat att go-
ra iin alltid ligga i 6lstopet". Ftjr
sina <irtagirdar infiirskrev han ros-
marin, timjam och basilika. Han-
delsfiirbindelserna med Nederllnder-
na vdntade han mycket av sisom en
motvikt mot det tyska kcipmannavil-
det. Till Liidiises befistande sinde
han bidrag. Domkyrkan i Linkciping
renoverade han genom kunniga mis-
tare, f<irsig den med koppartak och
anskaffade ett nytt orgelverk.

I politiken intog han stidse den
stillning som anstod en Kyrkans
f urste. Kyrkans och fosterlandets
vil voro for honom nira fcirbundna.
"\rirt rikes frihet hinger pi KYr-
kan och ridderskapet". Att hans
motiv ingalunda voro tanke pi sncid
vinning och minhet om virldslig
makt ftlr Kyrkan framgir redan dir-
av, att han i princip ogillade det ro-
merska utpressningssystemet.

Men gentemot alla vildsmin stod
han pi Kyrkans ritt. Det ryckte
for tjvermittan smidighet och siug-
het han fitt, beror till stor del pi
att fienderna under hans linga liv
kommo frin si minga olika hell.
Frin hans egen stindpunkt sedd, 6r
hans politik nog si enkel och rd'tlin-
jig. Att han sminingom kom att
bygga pl en rik erfarenhet och kin-
nedom om denna vlrldens ondska
ir en annan sak.

Konservativt lagd holl sig biskoP
Brask strlngt till den tradition han
representerade. Frin Engelbrekts-
tidens prelater hade han irvt sitt
storsvenska sinne, som dock aldrig
slog iiver i nationalistiska <iverdrif-
ter. A andra sidan fick unionen frin
bans sida falla, di den ej mer kttnde
tjina sina syften och mera skadade
in den gagnade.
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Som prhst och stiftsherde var
Hans Brask fciga mindre mlrklig.
Sina visitationer fullgjorde han
oklanderligt. Man har velat miss-
tinkligg<ira honom for rittshaveri
mot underhavande, men denna be-
skyllning torde i det stora hela vara
f<irtal frin konungens och hovets
sida. Visst ar, att han icke lade fing-
rarna emellan, di det gillde utro-
tande av missbruk eller ingripande
mot kitteriet. Av killorna kunna vi
icke sluta annat; ln att han var av-
hillen av sitt pristerskap. Den heli-
ga Kyrkan ilskade biskop Brask ijver
allt annat pi jorden, och vi kunna
icke annat antaga, in att det var
varmt intresse om meniga Sveriges
inbyggare och deras eviga vil, som
gjorde att han si ivrigt siikte be-
kimpa kitteriet.

Jag vill till slut sammanfatta hans
karaktir i nigra ord, sivitt det sig
gora l5ter. Hans Brask var onekli-
gen en skarp begivning. Logiskt
klar, milmedveten, viijestark och
energisk, saknade han icke fiirmigan
att mtjta lven ftirsitliga anfall. Da
hans politiska fiirmiga pi allvar prti-
vades, var han tyvirr redan gammal,
men hans strid linde honom dock till
all heder. Hans intressen omsPin-
de allt mdnskligt. Stendigt var han
f?irdig att mottaga n1a 'intrYck.
Grundliga kunskaper i Sveriges hi-
storia i ftirening med <ippet historiskt
sinne, ett livligt intresse fiir konst
och litteratur, hans egenskap av stor
hushillare och hans praktiska hlr-
skarformiga, allt gjorde honom till
vad man med rltta kan kalla en kul-
turpersonlighet. I personligt um-
giinge var Hans Brask knappast sdr-
deles tillglnglig, men sina icke allt-
fijr talrika goda vlnner var han tro-
gen och hingiven. Mot sina ovin-
ner var han icke slllan hird. Man
har ock velat beskylla honom fiir
ridsla ftir allt verkligt ansvar. Mig
synes dock, att man hir ontidigt pres-
sat enskilda hlndelser. Ett helgon
var l{ans Brask icke, me4 virdigt
representerar han Kyrkan i dess sista
kamp i Sverige,'vdrdigt avslutar han
vir medeltid... .: .i , .*; .,. .,, u.:i.

Illa sl<it i sanning KYrkans strid
mot det nya som kom. Det var icke
kdmparnas fel. Striden stod Pi liv
och dod: sli eller bli slagen, boja sig
eller brytas. Flans Brask b6jde sig
icke. Han briits. Lika litet som di
hejdade Gustaf Vasa kraften av sitt
slig, nlr han senare kvivde den li-
grttde oppositionen i blod. Och foga
ha.ttytt bevisar den kyrkoplundring,
genoln vilken han under slutet av sin
iegering fyllde valven i herr Eskils
geirak.- Annu under sina sista ir
funde han orda om "Pivens gamla
och frjrridiska biskoPar" och om
biskop Brask, "den gamle t1lt"tl"
Uen pi samma sitt som Hans Brask,
di han drog sig tillbaka till cister-
cienserna i landa, limnade domen it
Gud, gjorde ock den gamle Gustaf
Vasa, -di hans hirda sinne Pi dtids-
bd,dden mjuknade och han sade de
orden: "Jig bekinner mig hava..in-
tet si regerit i mitt konungsliga 5m-
bete, som mig borde. Herre Jesus,
du som allsmdktig dst, misskunda dig
6ver mig, syndare." Och hirutinnan
kunna vi giira som de.

I. W' Gall6n'
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EN SVENSK KONVERTIT I KATOLSKA
KYRKANS SKOTE I AMERIKA.

Svenska Amerika Linjens stitliga
och komfortabla motorfartyg Grips-
holm landade efter en stormlg rivir-
resa vid 97:de piren i New Yorks
hamn en av de frirsta dagarna i mars,
Under fd.rden uppfcir floden hade
jag med avbrott fcir passagerarerdk-
ning, ld.kare- och immigratlonsexami-
nering god tid att beundra infarten
till vdrldsstaden och Hudson-flodens
strinder, vilka denna morgon syntes
ligga mjukt insvepta i en blekbl5
sltija av skiraste chiffon. En tropisk
hetta ridde efter de tvi dagarnas
isande kdld ute pi hayet. Jag spe-
jade ivrigt efter min kusin, som lo-
vat srjka nerresa frin Chicago frir
att m<ita mig, men blev genom ett
brev frin honom, vilket omedelbart
efter landgingens utliggande av ste-
warden civerlimnades.till mig under-
rittad om att det ej varit honom
mojligt att bliva ledig. fran sitt ar-
bete. Med ett stygn i hjirtat kd'nde
jag plritsligt, att jag verkligen var en-
sam i en stor frdmmande vdrld.

Efter att hava installerat mig pi
hotellet, som livligt trekventeras
av hemresande och Stervdndande
svensk-amerikaner under deras uppe-
hill i Nerv York och d:ir negerupp-
passarnas vlnliga tillmtitesgiende
stimde mig vdlvillig mot den svarta
rasen, frigade jrg portiern efter
nirmaste katolska kyrka och ham-
nade si i "St- Francis av Assisil'
vid New Yorks West 3r:sta gata.
Denna kyrka byggdes ursprungligen
ir rB44 for det stora antal tyska in-
vandrare, som slagit sig ned mellan
stadens z4:de och 4o:de gator. Ar
r89r lades grundstenen ti{l den nu-
varande, stdrre kyrkan, vilken av
europeiska konstndrer prytts med ut-
silkta mosaikarbeten, itergivande
hinclelser ur Frans av Assisis liv och
vilka ldra utg<ira de vackraste mo-
saikarbetena.i Fiirenta Stajelna. Den
ursprungliga tyska fcirsamlingen har
nu flvttat till andra trakter, men St.

Francis av Assisi utgor, beligen mitt
i centrum av staden, ddr luft- och
underjordiska jdrnvigar draga fram,
eleganta butiker, teatrar och de
stora hotellen dro bellgna, en kir
tillflyktsort for jiktande storstads-
mdnniskor. Arbetet med bil<tens hci-
rande och missornas lisande uppe-
hilles av sex franciskanerpatres, vil-
ket antal fordubblas vid de stora hiig-
tiderna. Varje srindag morgon kl.
z.3o llses missa frir dem som hava
nattarbete till denna tidiga timma.
Kyrkan dr di fylld av en skara miin,
av vilka minga infinna sig iklddda
h<igtidsdrikt, stadda pi hemvdg frin
nigon, professionell aftonunderhill-
ning, andra iforda arbetsdrlkt pi ut-
giende frin de stora tidningstrycke-
rierna och andra platser fcir natt-
arbete.

. Varje veckodag ld.ses sista missan
kl. tz,r5, och det var just en sidan
jag kom att bevista min forsta dag r
New York. Det var skumt i kyrkan
som i de gamla franska kyrkorna,
vilka jag innu hade i kdrt minne,
och de vackra mosaikinliggningarna
pi viggarna gnistrade i dunklet.-Med
en liten lycklig suck bojde jag Ster
knd inftir Guds strSlande MajestdLt
pi altaret.. Nllssans rytm vaggade
rnina av den svira riverresan utpi-
nade nerver till ro. En kdnsla av
trygghet f,ijll eiver mig och jag kinde
mig pkitsligt hemma i Amerika. For
ett ogonblick tyckte jag mig rimt om-
slutas av en moders mjuka armar.
Jag biijde mig ner och tryckte till
tack mina ldppar mot binkens hirda
tra. Jag kinde, att rudgon hade ta-
git emot mig och hilsat mig vilkom-
rnen pi min f<irsta dag i det frdm-
mande landet.

*
Fcirsedd med ett vinligt introduk-

tionsbrev frin en fin gammal dam i
Paris begav jag mig pi besrik till
hennes landsman, Fader C. A., vid
.spanska kyrkan "Our Lady of Espe,



ranza" vid r57:de gatan, endast ett
kvarter frin Riverside Drive, dir flo-
den glittrade i virsolen och lockade
mig att svdnga om h6rnet och taga
en promenad lings efter stranden.
Hir bredvid ligger det Spanska rnu-
seet, som jag aldrig f6rsummar att
besoka efter mina bescik hos Fader
C. A. Nir jag vandrar genom dess
rikhaltiga samling av gammal spansk
kyrkokonst, kin-
ner jug nrig
plotsligt forflyt-
tad till det solbe-
lysta, fromma
Spanien. flera
hundra ir tillba-
ka i tiden. Mu-
seet innehiller
f6rutorn ett dyr-
bart och utscikt
bibliotek pirlor
av modern
spansk konst,
dd'ribland Jos6
Jimenez Arandas
"Consummatttm

est", vilken tavla
alltid utgcir mitt
slutm5l i museet
och infor vilkenj"g ldnge blir
st6.ende i andik-
tig beundran.

Fader C. A.
tog emot rnig
med en vinlig-
het, som om jag
varit en lands-
manintta, och
medan j"g for-
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K^trkan S:t Francis av Assisi, i
Nezu Vorh.

jat sin mcidosamma arbetsbana i det
nya landet, betalade ett veckoPris,
som i fcirhillande till de iivriga da-
mernas var mycket ligt. Denna
h jilpsamhet frin Abbedissans sida
lirde jag mig dagligen allt mer och
mer virdesStta, allt eftersom det gick
upp frir -ig, hur h<iga levnads-
omkostnaderna i Ner,v York verkli-
gen voro och hur :15g dollarns ktiP-

kraft i sitt eget
land.

Klbstret bestir
av tre stora
byggnader,' om-
givna av tvi
mindre, samman-

manhdngande
trldgirdar. Den
ena byggnaden.
"lrTasaretl', vetter
mot floden och
rymmer ett stort
vackert bibliotek,
matsal och slll-
skapsrum, flera
st6rre och min-
dre sovrum,
samt ett kapell,
dir under retrit-
terna missan li-
ses och de andli
ga forelisningar-
na hillas. Den
andra byggna-
den, som br sam-
manbyggd med
nunnornas klos-

r terbyggnad, inne-
hiller ett mycket
vackert kapeil,

beredde mig till bikt i kyrkan,
skyndade han att skriva ett vln-
ligt anbefallningsbrev till Abbedis-
san i klostret Cenacle St. Regis,
bellget nigra hillplatser frin Our
Lady of Esperanza pL den un-
derjordiska jdrnvigen. Abbedissan,
som ir fransyska, visade mig samma
vinliga fijrstielse som Fader C. A.,
och lovade mottaga mig som pensio-
ndr i klostret f. o. m. foljande min-
d"g. Fiir mer in tvi minader blev
hdr mitt hem, och den frlmrnande
imrnigranten, som samma dag biir-

dir vi varje morgon emottogo korn-
munionen, efter det systrarna begitt
samma akt vid gallret i sitt kor, och
ddLr det Heliga Sakramentet dagligen
dr utstdllt,. ett privilegium, som or-
den erholl av Hans Helighet Piven
Leo XIII, och ddr natten till den
frjrsta fredagen i varje minad natt-
lig adoration hilles. Kapellets vdggar
och tak, t. o. m. korsvigs;avlorna ;ro
hillna i en benfirgad ton och altaret
ir fristiende, vilket ger en luftig
prlgel it helgedomen- Det 1r stin-
digt iiversillat med en rikedom av
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blommor och piminner mig i detta
avseende livligt om virt eget vackra
altare i S:ta. Eugenia i Stockholm,
alltid si yackert blomstersmyckat av
sin virdares konstfcirfarna hdnder.

I denna byggnad iro ocksi inrym-
da rymliga sillskapsrum, en luftig
matsal, dir de i klostret boende da-
merna intaga sina miltider, och dir
systrarna med snabba och mjuka steg
rcira sig mellan k<ik och matsal, un-
der det vi lyssna till hriglisningen.
Hir dro 6cksi bellgna flera smi
sovrum, av vilka jag bebodde ett pi
tiversta viningen, St. Bridget, vagg
om vigg med en engelsk dam, som
varje morgon steg upp kl. halv sex fiir
att bevista fiirsta md.ssan, innan hon
begav sig till sitt arbete i stadens
<istsida. Hon blev sedermera min
vin och hjilpte mig outtriittligt och
uppoffrande med alla sprikliga svi-
righeter i mitt arbete. Lingst ned i
tridgirden och med en stor glasve-
randa vettande mot floden ligger en
tribyggnad, dir kaplarren bor. Nlr
jag passerar klostret frin flodsidan,
stannar jag alltid och smiler,litet, si
enkel och lantlig synes mig den lilla
byggnaden i den eleganta storstads-
omgivningen, just precis lik de "bista
sommarvillor", som fiskarna bruka
hyra ut till sommargdster vid vira
mindre badorter vid Vlstkusten, dir
jag si ofta under gingna lyckliga
sommardagar bott med mina fdr6ld-
rar och'syskon.

,*
I La Louvesce i sridra Frankrike

avled fcir mer in ett irhundrade se-
dan en from missionir, tillhcirande
Jesuiterorden St. John, Francis Re-
gis. Till hans grav vallfirdade fol-
ket lingviga ifrin fiir att bedja om
hans fiirbcin. Den ivrige missioni-
ren, Fader Terme i La Louvesce, in-
sig, att ett bostadshus behiivdes for
de m5.nga vallfdrdande kvinnorna
och onskade, att de i samband med
sin pilgrimsfdrd skulle grira en tre
dagars retrett. Samma tanke, upp-
fann ocksi hos en from nunna, Marie.
Victoire Therese Couderc, och hon
blev, Fader Terme's:geniala hj,iilp i

fcirverkligandet av hans id6. Moder
Therese utmirkte sig f<ir en djup
fromhet och ddmjukhet och miste
dessutom, efter allt vad man liser
om henne, hava varit en mycket in-
tagande och kirleksfullt ilskvird
kvinna, egenskaper, som hon andli-
gen synes hava fortplantat till sin or-
dens medlemmar.

Ar 18z6 fiirvirvades ett bostads-
hus i La Louvesce och hdr slog nu
det arbete rot, som'ir ordens "The
Society of Our T.ady of the Retreat
in the Cenacle" iiver hela vdrlden i
dess kloster i Frankrike, Italien, Ne-
derlinderna, England, i moderklost-
ret i Bryssel och i det kloster, som
efter fredsslutet upprittades i El-
sass-I-othringen, nlmligen givandet
av. retritter enligt St. Ignatius meto-
der och undervisning i den kristna
tron, bide till barn, som skola begi
den fiirsta heliga kommunionen och
till ildre, som av en eller annan ah:
ledning lnnu ej begitt den. De ti-
diga virmorgnarna i kapellet hiira
till mina vackra minnen frin de fcir-
sta dagarna i New York, di in en
liten gosse, dn en liten flicka emottog
den heliga fijrsta kommunionen efter
att under en veckas tid med sin mor
bott i klostret och dir med systrar-
nas hjilp fiirberetts till denna heliga
akt. Altaret var dessa morgnar vack-
rare blomsterprytt in vanligt, den
vita sidenbcinpallen och binkarna
nirmast detsamma flor- och blom-
sterh<iljda och nunnorna utftirde den
vackraste musik, som iterljcid i mi-
na iiron i den underjordiska iirnvi-
gen under resan ned till mitt arbete.

Frirutom de under.hela veckan pi-
giende privata retritterna hilles
varje week-end en stirrre retratt,
ibland fcir inda till ittio, hundra
deltagare. En g6ng i minaden hava
de olika klubbarna frir lirarinnor,
sekreterare, studenter vid universite-
tet, hrigskoleflickor, yngre skolflic-
kor etc., vilka alla bildats i klostret;
samkvdm, de nigon framstiende
person talar ilver ett passande imne
och vilsignelsen slutligen gives. . Ett
mvcket vackert arbete gtires ocksi
bland spanska .barn och, spansk ung-
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dom av klostrets kaplan, som ir
gammal mission;ir, i vilket arbete
han varmt stiides av ett par av klost-
tets spansktalande systrar. I viras
bodde samtidigt med mig i klostret
under tre veckor en hel liten koloni
fattiga, spanska barn, som fijrbered-
<les till sin fiirsta kommunion- Fiit
dagen voro frirzildrar och syskon och
ndrmaste frinder inbjudna till klost-
ret, och barnen tillbringade slkerli-
gen nigra mycket lyckliga timmar, iin
vandrande i from procession hand i
hand med systrarna, ln lekande ta-
fatt med varandra pi grisplanen, si
att deras smi sl,rijor stodo ritt ut av
vinddraget. Varje fiirsta week-end
i minaden ir de blindas retritt. De
himtas di i bilar rfrin alla hill av
New York. De komma liirdag ef-
termiddag; fi sitt aftonth6, hiira ett
gott fiiredrag och ftirbereda sig till
bikt, stanna <iver natten.och gi f6l-
jande morgon till kommunionen och
fara si hem pi siindag eftermiddag
igen. Det ir en amerikansk v5lsi-
tuerad dam, som intresserat sig fcir'
detta arbete, och efter hennes diid
har det pietetsfullt uppehillits av
hennes dotter.

Det 1r xiadag i klostrets tridgird.
Hela eJtermiddagen ha systrarna med
outtrtittlig llskvi'rdhet tagit emot alla
de minga yngre och ildre f. d. re-
trittdeltagare, som kommit till klost-
ret frin New Yorks alla delar for
att avligga ett besiik, var och en hos
sin I'Moder". Det ir en friga man
ofta hiir i New York, nir man talar
med katolska damer. "Vem ir Er
Moder i The Cenacle ?", en friga,
som i nigon min belyser det stora
andliga inflytande klostret verkligen
.dger i vida kretsar och den vittfam-
nande verksamhet klostrets nunnor
under irens lopp utcivat i virldssta-
,den. Jag har sjilv denna eftermid-
.dag haft ett rlSngt, rikt samtal med
min Moder D. Den ftirstielse och
vlnlighet hon visat rnig frin en aY
'de fcirsta dagarna av min vistelse i
klostret, di jag en afton ensam och
frdmmande vandrade fram och till-
baka i trd'dgirden och hon av Abbe"
dissan sindes att prata med mig, kan

nirmast jimfiiras med den jag un-
der mina fiirsta konversionsir riint
av en fransk syster i Stockholm, en
vlnlighet, som aldrig gl<immes av
mig och som kastar ett skimmer river
dessa fiirsta konversionsir, som stri-
lar allt klarare ju lingre bort frin
dem jag kommer i tid och rum.

Fcir mina vid den amerikanska
lyxen ovana rigon liknade retrittdel-
tagarna stora granna fjdrilar, dir de
riira_ sig pi den solbelysta grdsmat-
tan, under det systrarnas tilltalande
drdkt f<irlinade den brokiga tavlan
en vacker, allvarlig prlgel. Den ir
alldeles lika den drlkt de franska
bondkvinnorna vid tiden ftir ordens
stiftande buro i Stidra Frankrike
med den enda skillnaden, att den gre-
delina schalen utbytts mot en kort
cape i samma firg, vilket giver ett
mjukt, graciiist drag it gestalten.

Det 'lider mot aftonen. De srsta
tonerna av den vackra aftonhymnen:

Good night, sweet Jesus
Guard us in sleep,
Our souls and bodies in Thy lote

keep;
Waking or sleeping keep us in sight.
Dear gentle Savior,
Good night, good night.

ha ftirklingat genom de 6ppna fiinst-
ren i kapellet, sjungen pi en vemo-
dig klagande melodi, som'kommer
mig att fiir nigra iigonblick kinna
all avskedets smirta, som om verkli-
gen Frilsaren vint oss ryggen och
llmnat oss f<ir de nirmaste timmar-
na. Frin "Nasarets" stora ingdngp-
port kommer en ling procession. ivio-
der L., som leder retrltten, gir i te-.
ten fiiljd av de minga deltagarna
och Snnu ett par av systrarna. De
bira i handen var sin vackra japan-
ska lykta fist vid en hog svart kipP:
Lyktorna 'lysa med ett varmt gult
sken i skymningen och kasta ett
trolskt gront skimmer <iver grismat-
tor och bladverk och kommer Pro-
cessionen att likna en jittestor lys'
mask, dir den under avsjungande av
vackrd hymner slingrar sig genorn
gingarna ner till den mot floden vet-

-
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tande tridgirden, dir den stannar in-
fiir den Heliga Jungfruns staty och
bringar henne sin hyllning.

Frin verarrdan deltaga vi stumt i
den hrigtidliga aftonandakten. Det
synes mig som om t. o. m. de fram-
susande bilarna pi Riverside Drive,
fyllda med glada hemvdndande siin-
dagsfirare, saktade farten. En'hel
liten rad av dem ha avbrutit sin
fdrd, och deras bgare beskida med
stora 6gon det ovanlig"a shidespelet,
och nedanfcir staketet lr trottoaren
svart av skidelystna fotglngare.
Ddrbortom ligger floden bl& och
drommande. Ljusen frin den mot-
satta stranden och de forbiilande bi-
tarna spegla sig i dess vatten och pi
den, virliga aftonhimlen dallrar en
strilande stjdrna.

PA SEMESTER I CENACLE St.
REGIS I NEWPORT.

Jag hade en veckas semester i btjr-
jan av augusti och hade blivit lovad
att fi tillbringa denna i Cenacle St.
Regis i l\Tewport. Jag for en siindag
vid tretiden med en av River Fall
I-ine's stora hjulingare och ankom
till Fall River tidigt fciljande mor-
gon och fortsatte dirifrin med tig
till Newport, under vilken flrd jag
utefter banvallen ftirgdves spanade
efter maken till vira vajande dngs-
blommor hemma i Sverige. Jag hade
pi biten sillsl<ap med en fin, ame-
rikansk dam frin Washington, ock.
si stadd pi fird till klostret i New-
port fcir att deltaga i samma retratt
som jag. Hon imnade sedan gcira
en "privat" retritt pi fjorton dagar,
nigonting som mycket praktiseras
av amerikanska katolska damer i Ce-
nacle St. Regis olika kloster. Da-
garna tillbringades i yttersta stillhet.
Man talar helst t'ned ingen utom sin
"Moder", som flera ginger pi da-
gen kommer och hilsar pi sitt re-
trdttbarn och under andliga samtal
6var gott, uppmuntrande och trcis-
tande inflytande. Mitt ressdllskap
berittade mig, hur hon fcjrra viren
tillbringade ett par veckor i systrar-
nas kloster i Rom och vilken ljuvlig
hemkinsla i vir vida virld det dr,

att vart rnan 6n reser till de stora
stdderna, alltid har man ett Cenacle
St. Regis att komma till, och samma
dlskvdrda godhet blir mdn visad
iiverallt.

Klostret i Newport liknar till det
)rttre ett komfortabelt sommarhotell,
omgivet av en tridgird med lummi-
ga trdd och yppiga rhododendron-
buskar. Frin verandan har man en
vacker utsikt civer Nagasaki Bay, dlr
flera av amerikanska flottans fartyg
ligga fcirankrade. Om kvillarna lys-
te de i strilande eklirering, medan
minen kastade en flod av silver civer
hav och land. Inuti. dr klostret den
Ijuvligaste helgedom. I korridorer
bibliotek och sillskapsrum, t. o. m.
i den stora matsalen, som rymmer
6ver hundra personer, och dir vi ef-
ter miltiderna hjilpte de alltftir fi-
taliga systrarna med deras arbete,
hirskade en rofull tystnad och ge-
nom kapellets iippna fiinster hrirdes
vigornas sakta slag mot stranden.

De fcirsta dagarna limnades jag
i fullkomlig frihet att fysiskt vila,
upptlcka den lilla staden, som gan-
ska mycket plminde om vira smi-
stlder hemma. Jag bes<ikte dess tvi
katolska kyrkor och <ivriga sevird-
heter, gjorde en automobilfird llirgs
efter havsstranden, dlr Amerikas
miljonirer ha sina stitliga sommar-
residens,' varvid jag kunde iakttaga,
att stlmnin{en cjver vira gamla slott
och herrgirdar sakhades, samt att
landskapet mvcket piminte om vir
vistkust, si nir som pi firgerna.

De sista dagarna av min vistelse i
Newport gjorde jag mitt livs andra
goda, vd'lsignade retratt. Nir jag
den sista dagens afton efter ett vin-
ligt farv5l och vilkommen Ster frin
klostrets intagande vlrdinna, Moder
M., stod pi fartygets dick pi iter-
fird till New York och sig New-
ports ljus forsvinha i fjirran, upp-
steg iter i mitt hjirta en varm tack-
samhet 6ver all den hjirtliga godhet,
som visats en svensk konvertit av
amerikanska trosfrdnder och en lvck-
lig, trygg hernkinsla i medvetandet
av att tillhrira en vd.rldsomfamnande
Kyrka.



l9;l

EN SONDAG ViD LAKE RON-
KONKOMA.

Fn vacker s6ndagsmorgon pi sen-
hijsten motte jag mina vinner frin
Cenacle St. Regis pi Penirsylvania
Station i New York och si foro vi
en tvi timmars jdrnvlgsresa fiir att
besrika systerklostret vid Lake Ron-
konkoma pi Long Island. Efter en
halvtimmes bilfdrd frin statioflen
genom tropiskt yppig kivskog nidde
vi klostret. Detta 5r inrymt i en
gammal kolonialstuga. av sten och
prdktiga ekstockar. Viggarna i frir-
stugan dro av stora, sammanmurade
kullerstenar, och matsalen rymmer
sju oppna spisal. I fiirstugan fin-
nes en marmorplatta uppsatt med in-
skriptionen:

To
Maude Adams'lt is trvice blest ;It blesseth him who gives' and him that takes. ,

The Cenacle
May rg2r.

Det 6r nimligen den framstiende
amerikanska skidespelerskan och
goda minniskan Maude Adams, som
skinkt detta sitt sommarhem till
systrarna i Cenacle St. Regis. Efter
sin mors drid hade hon under flera
ir nigra rum stiende fcir sin rdk-
ning i klostret i New York. Hon
hade sin egen nyckel till en dijrr i
tridgirdsmuren, och efter teaterfci-
restillningarna's slut skyndadehon
att taga sin tillflykt till denna ro-
fulla plats. Hon sig hir det vackra
arbete systrarna utfiircie och nir
abbedissan sig sig om efter en pas-
sande klosterplats i landet, ej fiir
lflngt frin New York, sklnkte Mau-
de Adams sin vidstrickta egendorn
pi Long Island (4oo acres) till hen-
rie och hennes orden, en illustration
till det intresse och den sympati, som
si ofta 'i Amerika vidhjirtat visas
katolska Kyrkan av personer tillhii-
rande andra trossarnfund.

I den'vackra parken, ddr denna
afton hiistsolen virrnande lyste pi

de granna eldrtida blommorna, vilka
i stora krukor prunkade utanfor in-
gingsdiirren, och silade in mellan det
gulnande liivverket och tridens gri"a.
stammar ned pi de frodiga grd"smat-
torna, inspelade Maude Adams, in*
nan honrdrog sig tillbaka frin sce-
nen, en av sina sista roller "Peter'
Pan", den lille gossen, som hade si-
dana underbara upplevelser i Ken-
sington Gardens.' Vi bes<jkte hennes
vita sommarstuga, det enda hon be-
hillit av sin egendom pi Long Is-
land, vilken var nistan fullkomligt
iivervuxen av snirjande vildvin och
murgrtina, och d{r mriblerna innu
stodo som hon ldmnat dem, tickta av
ett fint.lager av damm. Det liknade
i mina iigon slottet i sagan, dir prin-
sessan sovit i hundra 5r.

Ett stycke frin klostret ligger en
bungalow, dir retrlttdeltagarna hit-
tills bott, och pi den andra sidan
parkens vackra damrn eller sjo, dir
nSckrosorna blommade och mygeen
tridde aftondansen, ligger den stora
nybyggda klcsterbyggnaden, vilken
tre veckor senare invigdes. Den var
ej vacker. Den piminte narmast om
vira moderna Slderdomshem hemma
i Sverige, vilka bruka vara de stit-
ligaste och fulaste byggnader pi
sin plats, men ndr Cenacle St. Regis'
systrar bott ddr en tid och cleras ande
svivar river platsen, komrna V1l iven
de 'fula, kala yttervdggarna att ut*
strflla skcinhet.

En av systrarna tog oss runt ge-
nom de tre viningarna frln tak till
killare.' Ifon visade oss med stolt-
het tvittstugan med den elektriska
tvittmaskinen. "Det ar j.g, som
skiiter tvatten och hingningen", be-
rittade hon. "Det ir lika nyttigt och
roligt, som jag tyckte det var att
spela golf, nir jag levde ute i virl-
den", tillade hon med 'ett litet leen-
de. Vi sigo de smi rummen, som
voro avsedda ftir systrarna och novi-
cerna, vilka senare femtio till antalet
rredflyttade hit frin klostret i New
York strax f6re invigningen, samt
de rum, som voro avsedda fiir bli-
vaflde gd,ster, vilka voto srnakfullt
dekorerade i ett ljust trdrslag och cre-
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tonne. f)d.r fanns ocksi ett par rum
nigot stiirre och vackrare in de iiv-
riga med var sitt lilla privata bad-
rum, avsedda fiir nigra av Amerikas
mycket vilsituerade retrittdeltagare,
gissar jag.

Innan vi limnade Lake Ronkon-
korna, gingo vi korsvdgsandakten
ute i parken, dir tavlorna likt gamla
vdgmirken voro uppsatta i tristol-
par pi visst avstind frin varandra
och skyddade mot v6der och vind
av breda triramar. Vi emottogo
ocksi det Heliga Sakramentets vil-
signelse i kapellet, inrymt i ett litet
rum hiigst uppe i kolonialstugan, ddr
det var si tringt, att systrarna ligo
pi kni' inda ut i fiirstugan ftir dtt
llmna plats it deltagarna i letrit-
ten och gisterna. 'En jittestor buss
och ett par bilar fiirde oss alla iter
till stationen, medan efter en vilsig-
nelsebringande arbetsdag natten och
tystnaden sinkte sig tiver systrarna
i det lilla klostret i Maude Adams
forna sommarhem.

HEMMA I NEW YORK I OUR
LADY OF PEACE.

Di systrarna i Cenacle St. Regis
.ej taga emot pensionirer Pi mer in
.en viss tid, vilken jag li'ngesedan
vllvilligt tillitits tiverskrida, skrev
Moder L. ett introduktionsbrev till
Abbedissan i klostret our tadY of
Peace, beligete pi New Yorks r4:de
gata i den spanskbefolkade delen av
i"""u kosmopolitiska stad' Moder
F. tog emot mig med fransk livlig-
het och ilskvirdhet och lovade mig'husrum i klostret, si snart rum blev
ledigt och dlrmed fick jag lita mig
,ncija i tre vecftor. Systrarna tillhiira
orden The Sistprs of Jesus and Mary
och hava iippnat detta hem i New
York for ensanma bildade damer av
alla ildrar, frin mycket unga flickor
till d'ldre damer, som dragit sig till-
baka frin sitt arbete.

Orden stiftades ir r8r8 i Lyon i
Frankrike. Ar . r84r, begivo sig en
del av systrarna till Indien,, dir de
alltsedan'under. farorl vddermtidor

och fcirsakelser och i ett priivande
klimat hava utfiirt ett vackert arbete
i uppfostrandets tjinst, huvudsakli-
gast bland forildrakisa unga flickor
och d<ittrar till i Indien stationerade
europeiska officerare och soldater.
F<ir ungefir trettio 5r sedan kom-
mo The Sisters of Jesus and Mary
till Amerika, ddr de fiirutom det
ovannimnda med klostret fiirbundna
"Residence for Ladies" i New York
hava flera kloster i Nord- och Syd-
Amerika och Canada, alla i fiirening
med skolor fiir unga flickor, dir des-
sa fi en god, allvarlig uPpfostran
och dir systrarnas vackra modersmil
omhuldas.

Personligen stir jag i stor tack-
samhetsskuld till Moder F. Jag
minns, hur minga ginger hon under
fiirsta tiden av min vistelse i klost-
ret gav mig tillbaka min halva vecko-
pension med orden: "Ni ir si ensam
i Amerika och har nyss txirjat Edert
arbete och allting ir si dyrt hir". En
sidan afton limnade jag Moder F.
med lika litt hjdrta, som nir jag som
liten flicka vid nigot mycket hdgtid-
ligt tillfille fitt fem, kronor av min
far, och nir jag senare Pi kvillen
satt och arbetade i mitt lilla enkla,
sparsamt miiblerade vindsrum, und-
rar jag, om det i Fiirenta Staterna
fanns en lyckligare immigrant.

Klostret bestir av tvi bYggnader-
Det "nya huset", som det kallas, ir
itta viningar hiigt, med en ryrnlig
hiss, som uppehiller ftirbindelsen mel-
lan viningarna. Hir iro inrymda alla
de rhinga gdstrummen; si inventitist
inrittade efter den forna Abbedissans
ritning, att arkitekten, nir han kom
fiir att b<irja sitt arbete,. lir hava be-
klagat sig tiver att det ingenting
fanns'fiir honom att gtira. Till vnrje
vi.ning hdra .flera kornrortabla bad-
rum. I fiirsta viningen ligger bib-
lioteket med bekvlma vilstolar och
ett par smi skrivbord, och dir Prun-
kade vid juletid en praktfull julgran.
P6 nedre botten ligger matsalen, vil-
ken vid middagstid erbjuder en liv-'
lig anblick med alla de nundraittio
darnerna placerade vid smibord, fy-
ra'och ,fyra, i anirn€rat - samsprik.
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Serveringen och ktil'sdepartementet
skijtes av systrarna sjilva.

I den hemtrevliga gamla byggta-
den, dir jag bor, finnes en liten lus-
tig hiss, som mantivreras av mlle Le
8., vilken senare verkar si 6kta
fransysk portvakterska, att jag kin-
ner som en flikt av Paris sli emot
mig, nir hon tippnar diirren f<ir mig.
Filrutom systrarnas egen avskilda
klosteravdelning iro hlr beligna tvi
stora mottagningsrum, ett dlr Moder
F. mottager bes<ikande och ett, .dir
klostrets gister taga emot sina vin-
ner samt ett litet rum, kontoret, dir
vi avhlmta vir post och limna vira
nycklar, ndr vi gi ut. De tvi bygg-
naderna iro sammanbundna genom
en ling ging liknande en glastickt
veranda, prydd med vixter och blom-
mor, och parallell med den ligger ka-
pellet, dir vi, nir vi passera pi ut-
och ingiende, kunna fdr ett iigonblick
boja kni. Vardagarna lises mis-
san kl.6,15 och siindagarna kl. 7, och
di fiirsrika girna de av klostrets gls-
ter, som ej iro alltf6r trdtta efter
veckans arbete att bevista densamrfia.
Det ir en mycket stitlig antrlick att
se alla systrarna gi uppfiir kapellets
ging till kommunionbinken, tvi och
tv5, med linga slipande mantlar tiver
sin -drlkt. Abbedissan, som ir musi-
kalisk, spelar sjilv orgel, och vacker
sing utfiires.

Det nist blsta i hela klostret
ar taktredgerden, beldgen nio trap-

por upp i den nya byggnaden. Under'
virens och sommarens scindagsmorg-
nar var hir min studio. Var det myc-
ket varmt, fanns ddr en skuggig vri
och en frisk flikt'ochi mot hcistsidan
var dir ld och sol mot siiderviggen.
Mot New Yorks bli, besliijade som-
marhimmel svingade sig outtrtittligt
en av stadens talrika duvflockar i re-
gelbundna biglinjer. Det var nigon-
ting av evighetslingtan i rtirelsen:och
kom mig att tinka pi minniskornas
bciner, som lika outtriittligt gi mot
hiijden, liksom stindigtbevekande
knackande pi. dtirren till Guds hjir-
ta. E{ter heta dagar var hir den
enda svala platsen, sedan solen gitL
ner. Djupt under mina fcjtter bru-
sar Broadway och avenyerna. Brand:
kiren susar fiirbi under gillt tutan-
de, skyndande till unilsit'tning vid en'
av de nistan dagliga aftoneldsvidor-
na. Skuggorna falla dunkelvioletta
mellan husraderna, d{'r byggningarna
gl<ida gririida, liknande falnande kol"
och skyskraporna borja skimra i
trolsk eklirering, liksom voro de
gjorda av gammalt silver. Pi den
<isterlindskt m6rka natthimlen,stiger
en het, gul mine. Mellan mina hin-
der glider sakta radbandet till b'<in ftir
llskade diida och kira frlnder octr
vinner i mitt hemland.

New York i januari 1928.

Gudrun Lagergren



Den Helige Fadern har av Mgr
Nogaras hand mottagit den officiel-
la berittelsen Cronistoria dell' Anno
Santo rgz5 civer jubileumsaret 1925.
Enligt den uppgjorda pilgrimsstatisti-
ken ankommo frin europeiska ldn-
der (utom Italien) 162 pilgrimstig
och 148,885 pilgrimer. Italien bidrog
med 594 pilgrimstig och 4or,889 pil-
grimer. Frin utomeuropeiska linder
kommo ror tig med 8,297 pilgrirner,
samt dessutom 3,ooo ensamresande
pilgrimer. I frimsta rummet bland
alla linder utom Italien kommer
Tyskland med i runt tal \z;cno pil-
grimer. Direfter frill'er Spanien med
25,(no och Frankrike med 23,ooo. I
sirskilda bilagor i.ro alla de viktiga-
re officiella dokumenterna riirande
det heliga iret samlade; en sdrskild
kronika skildrar de huvudsakligaste
religicisa hindelserna .och festerna,
saligf<irklaringarna, kanonisationei'na
o. s. v. I{uvudpersonerna och de
fcirnCmsta pilgrirnstigen 5ro fcirevi-
gade i bilder; Sven frin den vati-
kanska missionsutstillningen fcirelig-
ger ett rikhaltigt bildmaterial. Ett
historiskt-tribliografiskt bihang inne-
hiller en ftirteckning 6ver sflvd,l den
litteratur, som utkom till iubileums-irel rgz5, som ocksi historiska verk
tiver samtliga jubileumsir frin r3oo
t. o. m. rgroo;

Pi sin namnsdag (Achilles, den rz
maj ) vilsignade den Helige Fadern
grundstenen till den nya byggnaden
for Propagand.an', som uppf<ires pi
Gianicolo. Denna hrigtidlighet iigde
rum i Lourdes-grottan i vatikanska
tridgirden i nirvaro av kardinal van
Rossum och tivriga fiirnimligare
medlemmar av Propaganda Fide.
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Piven sjilv undertecknade fiirst den
pergamenturkund, som inmurades
med grundstenen.

Piven hade i ett brev till kardinall
vikarierr Fompilj uttalat sig emot ett
av fascisterna fijranstaltat tig genom
Rom utav kvinnliga idrottsfcirenin-
gar. Visserligen tog man icke hdn-
syn till den Helige Faderns mening'
i. dess fulla utstrickning. men man
avstod ifrin att lita de unga flickor--
na paradera genom Roms gator nred
gevir pi axeln, som man fcirst l-rade
planerat !

Planterandet av det utav den He-
lige Fadern vdlsignade korset pi
Nordpolen meddelades Piven av ge-
neral Nobile genom ett radiotelegram
av friljande lydelse: "I dag den z4
maj kl. r,3o ha vi under djupaste
riirelse litit det av Eders Helighet oss
anftirtrodda korset nedfalla pi Nord-
polens isfilt. Jag och mina fciljesla-
g'are uttrycka vir tacksamhet infcir
Eders Helighet for den oss anftir-
trodda hogt skattade missionen och
ftirnya uttrycken av vir djupaste
hlngivenhet. General Nobile." Aven
pater 'Gianfranceschi S. J. skickade
Piven ett liknande telegram. Den
Helige Fadern l5t svara: "Varmaste
tack frir det mig rned si beundrans-
vird snabbhet inberittade meddeian-
det om det si lyckligt utftirda upp-
draget och den mirkesdag, som fiir
alla tider inregistrerats i trons och
vetenskapens sivdl som i Marco Po-
los och Kolumbus fosterlands anna-
ler; den Hel. Fadern lycktinskar och
vilsignar av hjdrtat generalen och
hans fiiljeslagare och beder om Guds
framtida bistind och fortsatta fram-
gingar. Kardinal Gasparri."

Katolikerna i Litauen ha fcir av-
sikt att, efter miinstret frin den ka-
tolska aktionen i ltalien, ocksi i sitt
land uppritta en omfattande orga-
nisation. I synnerhet skall denna or-
ganisation rikta sig mot den frin
Moskva intringande hedendomeu,
men ocksa bjuda den pi senare ti-
den mycket stridbara ortodoxien
spetsen. Den pivlige nuntien i Li-



r97

tauen understrider denna katolska or-
ganisation.

Frin England berattar Citd Chr6-
tienne om den storartade utvecklingen
av de katolska skolorna, som fram-
gir utav den senast tillgdngliga sta-
tistiken, som ocksi vittnar om vilka
stora offer de engelska katolikerna
pildgga sig frir sina skolors under-
h511 och fortsatta utveckling.

Ar
t87o
r875

Skolor Lirjungar
383 r r3,49o
623 zcn,753

4(n,4\6
4Or,r08
4r3,575

rgoo r,o54
r92O I,I25
rg25/1926 r,14r
Det ir resultatet av oerhtirda an-

stringningar fiir att tillgodose de be-
hov, som' uppkommit pi grund av
den nya skollagen, och ftir att fcir-
hindra att katolska barn bescika de
nyinrlttade folkskolorna. Utgifter-
na bestredos ftirr nistan uteslutande
av katolikerna pi frivillighetens vig.
Fcirst ir rgoo erhcillos nya koncessio-
per, och bidrag till skolorna limna-
des av myndigheterna. Annorlunda
ftirhiller det sig naturligtvis med de
under den anglikanska kyrkans kon-
troll stiende stats- och kommunal-
understodda folkskolorna. Samtidigt
nedgick antalet av metodistiska sko-
lor fri.n S4r till 136, och de <ivriga
sekterna fiirklarade sig frin borjan,
nir den nya filrordningen kom till,
vilja godtaga den officiella skolan
och inskrdnka sin egen skolverk-
samhet till srindagsskolan, varest re-

ligionsundervisning meddelas. An-
talet av dessa skolor minskas emel-
lertid bestindigt.

Rev. Ralph Everard Owen, angli-
kansk kyrkoherde i St. Augustin i
Wembley, som har spelat en stor roll
i den aktiva anglikanska riirelsen,
har upptagits i den katolska Kyrkan.
"Wembley Observer" meddelar att
X{r Owens (nor och flera andra mcd-
lemmar av familjen likaledes 6ver-
gitt. Under 3z 6r var Mr Owen bi-
trSdande direktrir vid den bekanta
Harrow-School,. varifrin minga be-
rcimda konvertiter utgitt.

Fru Emma Desser,r'ffy, genom sin
sociala verksamhet bekant i hela
(Jn,gern och vida utanftir detta lands
grinser, har <iverg'itt fr5n kalvinis-
men till den katolska Kyrkal.

Den stora katolska kvinnoftirenin-
gen I'Arnerihos katolsha diittrar" har
grundat en liga for konvertiter. Den-
na sammanslutning skall verka fcir
spridandet ay katolsk litteratur och
f <ir nirmare samh6righet mellan
konvertiter och ftidda katoliker.

T Indien civergi irligen 35,ooo
mrinniskor till katolicismen. Dir
finnes omkr. 3 miljoner katolska
kristna, ett respektingivande.antal,
som iivertriffar antalet katoliker i
England (Watres och Skottland inbe-
riknade). Organisationen bland de
indiska katolikerna limnar dock innu
si linge mycket 6vrigt att 6nska.

REFE,RAT FRAN KONGRESSEN I HAAG APRIL 1928.
INTERNATIONELLA KATOLSKA KVINNOFdRBUNDET

(omfattande 25 rniljoner kvinno'r av 26
nationer) sa^rnmantrii.d'd,e ti,il konrgr.essi Haag de'n 24-29 april med detrege-
rade frin fiiljande liind'er:

Anoerika, Belgien; Brasilien, Cane.dn,
Danmark, Dngland, Frankrii,ke, Hol,land,
I,tal.ien, Luxemburg, Norge, Polen, For-tugal, ,Schweiz, 'Skottihandn Spanien,Sverige, Tjeckoslovakiet, Tysklan{
IJ.ngern, Vrenezurela, dsterrike.Fiir fiirsta g:6neren rmiittes ka,tol,ska
kvinnor fr$n ,tle tr'e Skanrdi,naviska ldn-
derna vid en ,katolsk kong,ress. Det var
en glBdje fiir ossr ,s?en'skor att nErmrare

ldra kiinna Danmarks och Norges re-
plesearbanter. Det god,a,sarrdiirstlnd,et
inger orss hopp om frarntida skandina-
viskt rSmarbetb.

lKoilifressen inleddes rnpd en sbonar-
tad gutl,Stjiinst i Isaitedral,en hl. 8 f. cn.
Pivlige Nunti'en, iirkebiskop L. Schiop-pa gelebrerade den hI. missan, under
vil'ken alils de de]egerade (uppg&nde
tiil C00) jSmte huadratals hollii.ndska
d,arner fingo mottaga den hl. Korrrmnr-
nionen. Il{irlig s$ng utfdr.des av en
stark m,anskiir.

Det var 6ven Srkebiskop Schioppa,
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som 4aB'ra timmar d'dref'ter iippn'ade
kongressen med ,ett ta.rl, vars huvudsak-
liga innehill hbrrned 'referenas:

"Mr'ed rijrelse sdrg jrag 'd,et ,alltrnbnrna
a'rnnet av Eder krongre,ss: 'Itrijj,andet av
fam,iljrens sedliga nivi'. Jag sag det
rned riirrelrse, ty detta dmane 5r till den
grad i iiveren'sstbmrne'}se .nrred vir t'ids
mest ,alJlva.rl,iga och ilxest tran,gande
niid, ratt 'd,et fiirefa.l'ler mig, som om det
bilivit Eder ingivet av Gud.

rSedligheten ,och fanniljen 5r,o b,e-
grepp, som ej kunna ski,ljas. Farniljen
rni vara katolsk, hednisk, judi,sk el,ler
i'sl,arnritisk, ,rnen antingen br den s,edlig
eflle.r fram'i,ljen ej 5r s6, ,sorn Gud strif-
trade densamma, ,sisom naturen bi,ldar
d.ensamma. Jag ta,lar icke 'orm den iiver-
narturliga st'dm1re,l, som Je,sus Kr'istus
&satt farmiljen, di han'upphiijde gifter-
m6.let till'ett sakrram'ent. Nei, sedd fr&n
naturlig och samhdJl'eli,g ,stindpunkt iir
r,edan fanr,iljen ni.got-si h,e[igt, siL vac'
kert, si. id'eellt, att d,en ,endast kan vara
sedlig eller ingen f,amilj al,ls. Frami;lien,
5r de1 icke fadern, den hiiga och heliga
aulr,toriteten, en i.terspegling av Gu'ds
eggn auktoritet, d,en,na miinskldga Ska-
p,are, ,som for,trsbt'ter arb'etet av 'd'en
Itrirnnnel,ske Skapa;ren. . . Familj'en, 6,r
det icke modern, denna 'enda kiid'ek,
so'm ej byg,ger p6 egoisrn, denna kir),ek,
som ger sig heilt och hillet, som ger. sig
sGndigt, sotn ger sig i heroinrk uppoff-
ring. . . . Fatniljen, hr d,ert icke barnet'
det- vhsen, som h$ll,er ,i 'st6nd traNsen'
f6d,ernes[andet, rnh'nni,skors],iiktet?

Till;intetgtir eliler rni'nska'se'diligheten
i d,essa tle hel,iga vbsen, som bilda fa-
mi'lien, ,bch den iir vanhefuad, stytr$Fad-

Ar i vi.r tid farnrilj,en,s sedlighet i fiir-
fall? Det t'il'lkorynnner icke mig att be-
vi'sa detta. Vlirltaliga t'anare skol,a visa
Ed,er pA. d'etta f,tirfall. Jrag siiger Eder
helh'e, ve{n som 6.ter skall bringa sed:
liEheten p& en hiigre niv6' Det d.r Dder
uipeift, i<vinn'or, och sdrs,ki'It Eder, ka-

lOch ru, mina ihiirare, biirja Eder.t
arb,ete m'ed den vishet, den tillgivenhet
och den apostolisica kdrl,ek, pi vilka Nri
redan flera ginger givit bevis. Arbetapi hiijand,et ,av farnilj,ens sedli,ga nivi
und,er Gud,s drga, under stkydd,et av Ma-
ria, det hiirliga id,ealet av jungfru, ma-
ka och mod,er och under vd,lsrigrr,elsen av
dert-,andliga dverhuvud,et pi j.orrden." 

-lSedan h.dlsad,e Presid,enten, fru F.
,S,teenb'erg'he-Engeringh '6 egna och
H,oillands v,6gmar d'e delogenade vilkom-
nra ,och uppldste hii.lsningsteJ,egram frfln
,den H,l, Fsder,n ,och Fiirbundets beskyd-
dane, Kard.inal Merry del V,al. Fru S.
gav uttryck 6t fiirbundsmedilen,,marnas
.stora ,b,eundr.an fiir sina m'exika.nsrka
systnar och uttalad'e en flamrmande
protest rnot fiirfiiljelsen i M'exiko oih
rno,t pressens oftirlclarliga tystnad i
denna sak och upp,manad,e ralla,medlern-
ma,rna att den 15 jumi pi
Jesu HjSlta,s f estdag
fiir,en,a si,g i den hl. Kom- .rnu,nion€n och uppof f ra
densiamma fiir M,exiko.

56.fiiljd,e Pater de la Bri6-
res f6ledrag om
"Niidvlndigheten av Internationellt

Sarnarbetett.
De rsenaste decennierna h,a rned

stonmsteg fiiriindrat allt, korm,m-unika-
tirone'rnra ha 10O'dubbltats, det existerar
inga avstiurd -nrc:r, foltlren trdda, var,an-
dra nd.rrnare inpi ilivet. I sarnnra rnin
,sonl na.tionerna'beh6vra varandra, m&stg
de sam,m,arnsluta slg 'internationellt.
Vbrllcl,enrs ,enande vdx'er, 'och banden
knl'rtas f,astare fiir varje dag. dlla fr6-
go" blint interna'ti'ondltra. Se t. ex. huru
d,e onda mrakterna, som ,arb'eta tra 9lt
nedriva kristlig rrnorarl - Sovj'et - hu-
ru int,ensivt 'd,e atrbeta intern'a-
tion'ellt med'tenrd,eneef, 'som sti i skarp
strid rnot vira kratOtrska ,grundisatser.
bu"tt internati'onal,ism mdngdubblar
faran.

Katolska KYrkan stir ddr s9q d"-tt
f,ar.sta slrydds-baui,6ren. Atrl'a gpd4 kra.f-
t'er mdsie'isluta sig $amlna,n och arbeta
inrternrationrel,lrt, vi -rniste sarntra d'e vira
n5 rsamma sdtt, som motparbiet saml'ar
he sina. vi[ka arbeta pi religi'onens ut-
nl6nand,e. En mycket stor rofil vid det-
t" u"but" laan den Interna't'ion'ella Unio-
trlr 'av Kvirtnofdrbun'd spelra, 'orn d'en
,nxed a^1,1 endrgi strdvar dd'rrefter' ---:: -'Gr,evinnan E. ZichY s f ti-
redrag om
''iKommunismenr en hotande fara icke

Utott fAr Katolska KYrkan utan f6r' hela viirlden"
Eav €n uppriirande inblic'k i nesultatet
;;' t;#;nisrnens unde'rnineriigsar-

tol'slaa kvinnor, ,ty fiirfal,let
ln
,derr
den

a kvinnor, ,ty fiirfal,let sparar t. o.
icke d'en kato;liska fanail,jen, 'etllen
,sa 'kaltrad,e katol,slra farni,ljen; .ja'sa 'kaltrad,e katol,slra farni,ljen; ja, 

,

rsi kallrad,e, ty 'den katolska fafltlili, -''

vars,sedlighetsbegrepp minskan, vore
d,et end;ast i ytlig:heter, sfls,om mrodet,
bio . ,elller teater ,esdk, fiirtjiinar ej
namnet kratolek, och orn 'den biir d'et,
d.r det skenhslig'het, dr 'det 'en liign.

Det br Eder uppg,ift, rna,kor, systrar,
,d6!trar, att h,iija fa'rniljens rsedliga nivi:
Eder uppgift. ernredan I '6r'en f,arnil'j'ens
hiirnsfien,, sedlighetens skyddande d'ng-
Jar. Det 5r Eder uppgift, ty, framlaal'lar
den ,orena kd.rleken till kvinnan osred-
li,Eheten 's6 odlar 'den rena kdrleken,
som kvinna.n mArste fondra, 'sedligheten
i f,anr'iljen och sarnhd.llet. Vilket svA.rt
anwar,- mina diarnet, vi'lar Pi Edra
skuldror !
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bete pi a}tra ornri.den. Sovjet, arbetar
icke pi att refonnrrena d,et nuvanande
utan Di att fiilgiira det ful,l,stiindi,gt.
T,ron pi. Grrd mAste allde,les utpl,6nas.
A'ktenskapet uppliisas, di kiirleken upp-
hiir; dii.r fihirs inrtet 'som binder. Ldtt-
heten att skillas \medfdr fiiruirring in-
om famriljen. Vart htira barnen?. Deb
finnes maissor av barn, som ej ha kiin-

tbnedom om nigra fiiriildrar. Det nd.mn-
des en siffra av 4 rnirljoner sddana
barn. Nbr d'e biirja skolan 5ro de en-
drast ett nuniirnrer. Mhn rsaryilar skolklas-
ser, flickor och gossar om 13-14 6Lr
till biog,raffiircstblilnirngar, ddr allrt sex-
uellt framrstdfles och fiirkltaras. Tvi
barn had,e fiirlorat fiirstandet under en
rsa.da,n fiirevisning. Det fiinekornm,er
maissoilav Itrriidrar vid 15 ins idder.

Hon ckitldtrad,e i hernska ord ,sina 'eg-nd upplevelNer i Budapest under den
ti.d, dA kornrrnu;nisterna vorxo herrar dd,r.
I rstrillet fiir de utlovade hiirrligheterna,
har resultratet blivi,t - 

;s1 flik+'f,ru ,av
rninoriteterns protletariat.

Advokaten vid Do,nrstol,en i Paris,
friik'en M. Th. M'oreau,taX,ad,e
orn det "ill,egi'tima barnet" och orn
Frankritkes lagstiftning pi detta omn:A.-
de.

Det var ett fiingslande pldderande
fiir den laglig.a regl,eringen ,av en di-
skret rrnd,ers6kningom f'ad,erskapet,
utan 6vertdri'ft och rned vaksamhet rnot
utpressnring.

Betriiffande det 'oiilrta barnet tr6da
,tvA, olika strbvan'd,en i fiirgrunden: 6
en,a sidan den hurylan,a lagstiftarens
iinskan, btt barnet ej helt och hillet
,stblles ansvarigt fiir fiir:ildr,ar-rra,s fel
och dL andra sid,an 'd'en sociala plikten,
sorn ptbjuder, att giftermd.l o@sp'ekte-
rars pe Eadarlt sbtt, 'att d.et iiilcla ba.rne,t
i 1,agen b,ehAlltrer f,6r,etriLde framf,ijr det
'obkta.

Hjdlp m&ste bringas till den i m6nga
fall ensamstdpnd'e modern, sorn strdvar
att fiirsd'rja sitt'barn. En lkvinna, som
ensam uppfostrar si,tt obktra barn, sonar
i vi'ss ilr6n sitt felsteg. I Fnankrike exi-
sterar d,et sbrregna f6rh6,lllendet, att
olkta barn ej vid fiidelsen eo ipso till-
hiira rnodern; om de ,ej av modern bli-
vit errkdn'da och anteoknade hos m,airen,
fi d,e ej 6rva sin mor, ,soln kaarsrke d,ra'
git fiirsbrg orn d,em,och uppfostr'at dem.
FiiredragrshiLltraron framhiill sorn sitt
personliga on,skerni'tl, att od.kta barn
itr.o:a frar ,e,ller mor, n'6r inga b'arn fin-
nas inom bldenskapet.

Under den fii;ljande di,skussion'en
framkom att i:

Italien existerar sa.nilna l'ag, som
ov,an nbmnts rnen atrt ii'rnbetrsnniin. d*r
be,siika barnbdrdshusen, vanigenom miij-
lighet beredes fd'r mtidrarna alt elkdn-
na sina barn.

Ty,skland anser, al't d,eoiikti
barnen til'lhiira rnodenns familj och
uppsiitter ei sont bnskemil, ,att de sko-
la. fA. d.wa fad,ern.

Norge, Fru Anna Backer redo-
gjode fiir den radikala lage,l av 6r'
1916, .enitrigt vi,l,ken fadera dr tvungen
att fiirrsiirja rnodrern 3 m.inarder fiirre
och 9 minader efter fiidseln samft beta-
Ia fiir barm,et i enlighet ,rned sirn stii'Il-
nring, rtills det fyllt 15 ir.

I England kan fadern fi f,iin-
gelsestraff. ,om han ej drag,er fiircorg
om sitt oiikba barn.

F r u H. 'W eb e r, m'ed[e,m av
Tyska Ri,ksdagen. Amne: "Slciilsrnd,s-
sa,rtt'.

,A,tt dktenskapet iir ett hI. S a k r. a-
rn e n,t dr fiir ,oss ,katoliker d'et grund-
lii.ggande. D6. Knistus i kXara ord ta,lar
med si'nia iii:rjunga.r om dktemskape,ts
ouppliislighet, invbnd,a dessa: "Di ,6r
,d,et icke gott att gifta sig". Det iir ock-
s6. en mycket allvailig sak. Ett ba,nd'
l<nutet av Gud, kan mdnniskan icke
uppldrsa. Med Martin Luther uppstir
en annan prinoip, en teoti,'rsom utveck-.larsig itntrilll vira dagar. Tridentinska
kyrkom'iitet ir 1545 bekrbftade'Kyr-
kans gam;l,a ildra om 'dkteniskapets sak-
tarnent gentenrot Luther. Giftermittre,t
g'iires nu alltmer ,ooh ffler till en j,or.
d,isk tr,ansaktion, tent v,iirld,slig, belriiva,s,
sin sbora inre styrka, upphiir att vala.
'ett hl. Salrrarnent, det hiir ioke liingre
und,er Guds Jrag u'ta.n under imdnniskors'
lagar. Aktenskapetrs karakUir rnodifie-
ras, sk,itrs'md.ssam bryter 6,k'tenskapert. tr
lbiirjan forrdrnas b,evis pi dkten,skaps-
brott, men det fortskrid,er i a,llt *ns-
tigare rtempo - 15p5fi tarvas blott gro-
va beskyl,ln'ingar, oenighet rne,llan ma-
1i'arna;,skilsrmdss'a kart nurnera erhA,llas
genom iirnsesidig 6verrenskornnrielse f,iir:
rrena ,obetyd,lighe,ter. Leo XIII prokla-
,meral i klara .ord'alag, 'att Xiatol,ska
Kyrka,ns lag om ,iikterlskapets ,ouppliirs.
trighet giil'ler fijr ,aIila kri.stna.

-A,ntalliet srkilsrniis.sor,iikas ftir varje
dag, ,so,m 9,6r. Vi iiro 6ven ansvariga
fiir icke karboliher. Vi ,mAste vi,sa fiir
protestanter, socia.Iister, kornm'un,i'ster,
att Kyrkans 'lag om bktenslaapet d,r en
lag fiir hela. vdrlden; vi rn6,sbe sii'ka att,
iippna 'deras iirgon ,och fi 'd,em ,atrt inse,
att di de riva borb denna framilj'ons
grundval, faller allt i spilh'or, ,och kwin-
nans vd.ldighet dnages ned. Bd,cker, tea.
ter, fitrrn, ralila predika skilsrrndssa. Evig-
hetsid6ernta. fiirsvinna, tranken pi tro-
het intill ddd,en fiirsvagas. Vad bl,ir
filljd,e,n? Gifrterrnd'l pi n6,gra ir, indi-
vidualisrnens,,egodsrnems triumf. Sovjef,
I6,rnnar ,skilsmdrsrsa utan ' orsark, efter
n,6gra mA,nrader iii hu'strun iivelgiven;
ingen har rner tid 'att-v..a:.r a m o r. I B,erlin uPPliises i v6ra
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dag4r vart 3-4 dktenskap. I Tysaa
Rillsdagen svarar man Flru Weber: "Ni
katoliker fi ha edm ilagar, vi vilja havira ,lagar ftir oiss." Men hon sveitRar
dem, att vi katoliker ha anisv'ar f ii ralla folk. In'dividens lycka filr
vika, ni,gra rndrrn;iiskor f6 uppoffra sigfiir, att den sto,rar.tarde id6en ,rni kunna
genomf,6ras: farnilj,e,ns enhet, rnakans
och rnakens ansvar.

IJnder disku'ssi,onren .rneddelades, att i:
D.ranrn,a.rk (delegerad f,r. U. d,e

Ramring) efter 1925 6rrs lag .erhill'es
skilsmd,ssa ftir ,enbart rnissdmja, 40-50
proc, av Sktenskapen uppliisas..Spaniien fiirekornrrno mycket fi
skilsmdssor; det hade aldrig hiirts.att
en arbeterska begbrt skilsmdssa.

Miss K. Bralfe; England, rcdogjo,rde
fiir ett utli.tande av M e'd. D r. F r uFairf eld,6ver
"Neo-malthusianigmen ur medicinsk

och'iocial synpunkt.
Av hii;lsosk'dl rid,a lbkale nunlera

hiigst 'sbllan mddrar till barrrbegrii,ns-
ninrq. De,t 5r bevi,sat, aht dven kvinnot
med svagt hjerta ,kunna rned omisorg
och fiirui'ktighet fiidra barn u an faraf6r sin hiil,sa. Under 1927 behandlad'esi f:onrdon 150 s,6damra klena 'kvinnor,och de fram,fiidd'e all,a ,sina brarn utan,
att nfuot diidsfall ,intrriiff,ade. Mran trori l,ii,karrkretsar idke ,rner, ratt kriif,ta och
tuberkulos 6lo direkit, lirftlig,a. Den
gii,ngse tron, ,att rrodern fiinw,agas till
h.dlsan av minga barnsdngar, rir falsk.

Fru If e,s.eb,€rB€r, ;rned,lem av
Lantdagen i B,er,Iin,-talade iiver sa;m-
rnaremne ur religiiis och mo-
ra;lisk synp.unkt.

lT,h. R. Malthu,s doe ir 1834, det,har
alltsi behiivts nd,stan ett sekel ftir, att
ne'o'malthuisiranism,en'skulle gripa,om-
kring sig, fdnst bland rde. hiigre klasser-
na, sedan ,inom ,alla_ sa,mrhillsla6ler och
alla l5nder, ,t, o. rn. bland tkatolikerna-
I dennra fr6"ga gbller det att foga ;sig iKristi I'd,ra ,eller fiirkasta densa,nrma.
Neo+rnalthu,siani,srnen medidr ingalunda
Gudrs v6trsigne1,se.. Den fijrnedrar rn'an-
n'en och tillintetgiir kvinnans vrirdig,
het. I Tyskland gives ,sedan 3 6r tiill-
b,aka i al,la. fiirsantlingar undervi'sning
i- dessa fr6,gor av pristernra under
flarnhdllande av ibktenrskapets rstorhet,
d,ert kaibolska iiJ<tenrskapets dde'al etc.Men de barnrri,l<a familjerna rniste
un'dterstiidjas. S:t Francisci Srdje orden
har ,siirrskilt antagit rsig detla kdrleks-
verk; de ,triida hjiilpande in i hernmen.

TVA da,gar av .kongressen Sgnade,s
helt it den

studerande ungdomen
c:a 200 entusiastiskra unga flickor (var-
i,bland iiven en 'd,anska) deltogo,

Den khnde vbltalaren P,a t.e r
P'l u s S. J. hiil'l ett hirligt fiire-
drag fiir de unga om:
t'Virt ansvar som diipta och konfir-

merade"..
Han citerade T,ertuldi,ani ,ord: "En

sjdl i en kropp och Gud i denna sjdl".
Den ltreli,ggiixande N&den bere'der den
Treen'i,ge Guden intriide ri varj.e sjiil. Vi
l6sa i J,ohannes evangeliurn: 'rO.m n&gon
d.l,skar rnig, stkall han hdlla rnirtt o,rrd;
och ,min F,ad,er ska"ll diska honorn, ochvi skol'a ,komryna titrl honom 'och taga
bonring ho's honom." Niden 5r ricke en-
d,as,t den HJ. Andes giva utan Gud,s ndr-
varo i vila ,sja-l,ar. Miitet ,mellan Kris-
tus ,och den ,sarnaritanska kvin,nan gef
oss en fiirsta un'de,rvisning orn d'en He-
Iiggiiland,e N,iden. "Ii6nde du Guds g6-
va och vem den .d,r, som ,siiger till dig:
Giv rnig att dricka, 'si,skulle 'du mihiin-
da hava bett honom,,och han skulle hava
g'ivit dig levande vatten." - - . - PA
vad sdtt kan dopet och vad ddrtill hiir
ko,mlma'mer titrl heder:s ,5n ,som nu 6r
fiirhArUand,et? Det b,orde vara lika hdg-
tidrlisa ceremonirer vid dopliiftets fdrny-
ande som vid den fiirsta hl. Kom:nlu,nio-
nen. Iluru ,skiina ,bro icke orden 'i dop-
eer.ernonrielet: "Mottag' denna vita
kliidnad, som du obesru-i'ttad rn& fram-
bbra infiir vir l{enes Je,su Iiristi dom-
stol." Vi, ddpta och konfirnrrerrade, m6,
ste vane K,risti vittnon, vittna om\
Krirsbi hbrlighet pi ett ,s6dant sbtt, att
de, som korsa v8r viig, biija ,sig infiir
oss, e,n1leda,n de fiirnimma nigot av
I(rnstl lor',KlarlnE, --

Dbrefte'r talade ordf iiranden
f iir de' IJng,as Sektion,
friiken Chr, de Hemptinne
till ungdoiina;rna. Huru sko'la de unga
kunrna fiirwara rsig rnot den yttle av-
kri,stningen i biicker, af{ischer, film etc.
Tidrerna 5ro ,si fiirbn'drade, barnen
uppfos,has ej m,er av sina fiirbldrar.
Den relirgiiisa 'okunrliighete,n 5r orsa'k
till massornas ftirvi,ldning. El,iten bland
v&ra r.r,ngdomar m&ste vdckas och fos-
tras till ett lekman'nra,apostolat i Kyr-
kans tjdnst, en ,elit av fl.omrma sjdlar,
uthAlligra i ,stniden, siikan'de cke sitt
eget jas utan det iivernaturliga. Att
hijra en predikan dr brd, rnen att till-
l,iirnpa den pi rsitt I'iv iir bdttre, liksom
att meddela den till dem, sorn ej gd att
hiira den.

Il6reftev redogi,ord,e d'e ol'i,ka liin'der-
n{ars represenbanter ftir sina organisa-
tioners verksarnhet.

It,alien, Friiken B arelli,
som av d,en Hl. Fadern blivit ,ordbed'd
at;t tr?.d.a i ,spetsen fdr den italienska
ungdomen, gav en intressant rskildri,ng
av det ,intensiva rarbete, ,som; d'en ka-
tol,ska ungdornen i vira dagar utvecklar
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d'iir. Nu i rsotnmar 6ro dessa ungdorns-
fiirbund inbjudna 'att rniitas i Vatika-
nen, och den Hl. Fad,ern har dessutom
iippnat de Vatikanslca trbdgi.rdarna
f6r 'de,rn. Rik'a rstu'derande understddja
erina fattiga kamrater.

,Tysk l'an d hade att fiirtii.lja .orn
stolartade organ'isationer bland stu-
denterna; de anorrdnarde exerc'itier, aka-
denriska gud$tjanster etc.

tSiirskil't intresserrade oss'd€t.
I(,atolska Tyska Ung-

'd o rns f ii r b u n d et (H o ch-
liinder),,som bl. a. ivrar fiir litur-
giska gudstjd.nster (,nriirssa xeoitata). De
ha studie-cirl<trar fijr unga md,n ,och fiir
unga flickor med gernensam ledning.

6st,errikes u,llga studerande
arbertad,e und,er ,svira fiirh"flllanden. En-
dast fyrra av all,a katolska ,studentskor
i W;i,en ,kunde b'ekosta ,sftna rstudier och
uppehllle; de.flesta miste u,ndervrisa 6

-7 tim. per dag eller taga plats sorn
barnskiiterskor pi ern. fdr att kunnaleva. De ,anbefallde sina medtrem'tnar
att biirj,a ternainen rned en h,l. rnbssra
med kommunion. De vdntade sig myc-
ket av den iintelnationel,la sarnrnanslut-
ningen inom Kvinnofiirbundet. De fij-
reslogo utbyte av litteratur etc.

Eflter 1'6nga fd,rhantl'lingar enades
man d,nUigen orn att fiinsiika bilda en
in:iernationell sarnrnanslutning fiir'den
studreran'de ungdornen inom det Katol-
ska Kvirnnof iirbundet.

Ilaags bolgunbstare och representan-
ter fiir,stad,sfullmliktige'anord,nad'e den
24 april fdr kongrterssd,etrtagarna en
storartad rnottagning, varrnid b'olgmhs-
tarren uttryolcte sin ,gld.dje ,och beun-
dran infiir konglessens hiiga mi,.l.

Aven Nederliindrska regeringen mot-
torg d,el'tagarn'a i handelsrrrtirnisiteriet de,n
26 april och mini,stern tackade kvinnor-
na fiir deras insats i det social'a arb'etet.

-log liingtar blott att straaa
till Gud i himlens kbid
lik iippelblomst att biizta
i Paradisets frbjd.
Fijrutan sdng och bbn
jag onskar dtir fd dritia,
att odmjukt knii fd' b6io
f 6r Friilsarcn i lijn.

\f'na,Iaqtolrk*. \*w.
POSTCOMMUNIO.
Av Peter Schindler.

laq ijnshar mi'g fdrsiinkai eld.lcaz,s ldgors shen;
att ej ens tmera tiinha,
vid syn lik iid'elsten.
I.'rd,n. sot'g och' frbid iag svingar
mig ulp med luttrad, hd"g;
och biirs !d' Andens vingar
likt ztd.rainds liitta rztd'q.



Farud,l nu, jord,erikey
med stoft, med sten, oc[t myr.

L[in sidl, bliu' fridens kiilla,
likt pulsslag titmncar sld -frdn ezti^gheten ztiilla
ur djupen droppar bld..
Nu kimm.elrihets frbjder
atbreda sig f t)r d,i,g;
stig appd,t rnottldess hbjder.
Konr,, .[esus, kono ti,ll tnig!

(Overs. av K. Sparre.)

BOTGORAREN I MANRESA.

Uppdt, ll,alvt ijrnens like,' h,alvt duztans ocft, :jag flyr.
{og ti kan liaet biira,
jag helt vill fly frdm det,
rnin guldklenod, min iira,
m,in liingtans eaighet !

Till den heliga Lucias hospital i
n{anresa anlinde en dag en omkring
trettioirig man. Han var av medel-
ldngd, och hans hjissa var ni.got
kal, fastin han hade lingt, blont hir,
hans ansikte vat rodlett och han
bar ett ovirdat skigg, hans upptri-
dande var Saktmodlg! ocht ?llvarligt.
En drikt av sars nidde honorn inda
ned till. fcitterna. Det var lgnatius
av Loyola. Han hade uppsokt derina
stad fcjr'att leva dlr undangiimd frir
vlrlden och fritt fi umgis med G.ud.
Pi en avsats av berget, ungefSr sex-
hundra steg frin staden, antrdffade
han snart en grotta, vilken var dold
av tita buskar och ofta skulle tjdna
honom till en tillflyktsort.

Hela detta fu $5zz) lgnade han
it biin, botgiiring och virden av de
sjuka i hospitalet. Hans foda bestod
av brrid, som han tiggde 5t sig vid
diirrarna, samt litet vatten. De
bista allmosorna sparade han it de
fattiga. Han bar en tagelskjorta,
omgjordad med en jlrnkedja, och
tre gi.nger om dagen gisslade han
sig till blods. Dagligen bevistade
han den hel. missan och andra guds-
tjdnster, varje vecka biktade han sig
och mottog den hel. kommunionen,
sju timmar om dagen dgnades it be-
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Il[in skiild, imi,ri prydnad fager,min iidelsten - juael,
o, lychans solskensd,ager,
som kommit mi,g till d.el.
Jag inskar aila bara, 1

likt myggan domna av;
att i Di,g eztigt vara,
likt droppen i ett hazt.

traktande btin, sin korta vila intog
han pi marken. Allt detta befrini-
jade hans intima fcirening med Gud.

IIan var utsatt frjr hdftiga fres-
telser, han plSgades av minnet av de '

fel han fordom begitt, vilka han kan-'
ske icke tillfyllest anklagat sig fcir,
och av svj.righeten med att fortsit- I

ta det levnadssdtt han nu antagit och
5t vars hirdhet och fcirodmjukelser
han frrijdade sig. Lydnaden mot.
hans biktfader, tanken pi evigheten,.
och hans arbete frir de fattiga och'
sjuka drevo slutligen djdvulen p5.
fl1'kten och iterskinkte honorn hans
sjdlslugn.

En si hjlltemodig karirp mot vd.rl-
den, djivulen och egenkdrleken tiil-
vann honom himmelens bevigen,het,
och lgnatius mottog utomordentliga
nidegivor. Medan han en dag bad
den hel. Jungfruns breviarium utan-
for dominikanernas kyrka ftill han
i exstas och fick skida den heliga
Treenighetens underfulla mysterium,
Nir han direfter talade om den all-
raheligaste Treenigheten kunde han
icke Sterhilla sina tirar. En annan
dag sig han i samma kyrka vid Frjr-
vandlingen Guds Sons mdnskliga na-
tur i den vigda hostian. Uti andra"
underbara visioner uppenbarades fiir
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llonom skapelsens och vetenskaper-
nas under, och han fick skida pla-
rren fcir sin framtida stiftelse. En
ging, di han befann sig i en liten
sal i hospitalet, varifrin man kunde
.se det inre av kyrkan, fiirsjrink han
i en exstas som varade i itta dagar,
och man hade begravt honom om
.man ej lyckats fcirnimma hans svaga
hjdrtslag.

I Manresa utfiirde helgonet sitt
fcirsta underverk. En h6na hade
rymt frin en liten flicka och rikade
flyga ner i en brunn, dir den var
nara all drunkna. Askidarna skrat-
tade it barnets tirar, men helgonets
hjlrta rijrdes. Ignatius kndib<ijde vid
brunnskanten och som svar pi hans
bcin steg vattnet inda upp till bnist-

virnet, f<irande med sig figeln, som
kvicknat till igen. Leende iter-
stillde helgonet den it barnet, vilket
icke kunde tro sina ,6gon.

Under denna tid fcirfattade denne
soldat, som endast kunde lSsa och
skriva, med bistind ifrin ovan, i
Manresas grotta sin beundransvirda
bok "Andliga tivningar", it vilken
den heliga Stolen ir 1548 gav sitt
godkinnande. "Denna bok", sdger
den hel. Frans av Sales, "har om-
vint flere sjd'lar in den innehiller
bokstlver". Den utgiir en outsinlig
kdlla till helgelse och fullkomning fcir
varje sjil som i ensamheten med tro
och andakt tiverviger densamma.

(Frin tyskan av Karin Antell).
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1. Siindag. Femte .efter Pingst. I
hdgmdssan S:t Petrus och ?aulus-2. M6,ndag. Jungfru Marias besiik
hos Elisabeth.
Tisdag. Alla heliga romerska p6-
vars Sminnelse.
Onsdag. Dag inom S:t Petri och
Pauli oktav.
Torsdag. S:t Antonius M. Zaccha-
rias. Bek.
Fredag. Oktavdagen av S:t Petri
och Pauli Fest. (Jesu Hl. Hjiirtas
fredag).
Liirdag. S:t Cyrillus och Metho-
dius. Bisk.

Siindag. Sjltte efter Pingst.
Mindag. Sveriges Skyddshelgons
6minnelse.

10. Tisdag. Sju heliga Briider. Ma.rt.
11. 'Onsdag. S:t Pius L Pive. Martyr.
12. Torsdag. S:t Johannes Gualbertus.

Abbot.13. Fredag: S:t
Martyr.

Anacletus. Pdve,

14. Liirdag. S:t Bonaventura. Bisk.
Bek. Kyrkoldrare.

Ocks6 i den f,iirkristl{ga tiden kunde
ingen erhilla nid och fr5l,sning utan
anslutning till Jesus Kristus. Denna
anslutning kunde d6 endast ske genom
den iivernaturliga tron pi den utlovade
Mdssias. Fiir att miijliggiira fdr alla
mdnniskor denna till salighet nddvdn-
diga tro och det dlri grundade hoppet
samt kdrleken fd,rl5nade G,ud alltid
sin hjiilp och nid. - Bland de rnedel,
som skulle sbtta mbnniskorna i 6verna-
turlig fdrrbindeise med Gud och den
utlovade iterlijsaren intogo i den fdr-
kristliga tiden det gamla tes-
t a ment ets o f f e r detfiirsta
rummet. Mbd vdlbehag mottog Gud,
Abels, Noachs och patriarkernas offer.
Genom Moses har Gud sj5.lv ordnat
offergudstjbnsten i det gamla fdrbun-
det. Liksom de mosaiska offren fram-
buros enligt Guds uttryckliga vilja och
anordning, si hava helt sd.kert ocks6 de
dem fdregiende offren pdL patriarker-
nas tid och ddrfijrut framburits pi
grund av en hdgre, gudomlig ingivelse.
Ddrfijr skriver aposteln Paulus ocks6:
"Genom tron frarnbar AbeI 6t Gud

15. Siindag. Sjunde efter Pingst.(S:t David av Munkatorp. Abb.).
16. lMindag. Vir Fru av berget Kar-

mel.'17. Tisdag. S:t Alexius. BekHnnare.
18. Onsdag. S:t Camillus de Lellis.

Bekbnnare.
19. Torsdag. S:t Vincentius a Paulo.

Bekdnnare.
20. Fredag. S:t Hieronymus Aemilia-

nus. Bek.
27. Liirdag. Vir Frus tidegiird.
22. Siindag. Attonde efter Pingst.
23. M6ndag. S:t Apollonaris. Biskop.

Mart.
24. Tisdag. Vigildag till S:t Jakobs

fest.
25. Onsdag. S:t Jakob. Apostel.
26. Torsdag. S:ta Anna. Den hl. Jung-

fruns moder,
27. Fredag. S:t Pantaleon. Martyr.
28. Liirdag. S:t Botvid. Martyr.
29. Siindag. Nionde efter Pingst. S:t

Olav. Martyr.
M6ndag. S:t Abdon och Sennen.
Martyrer.
Tisdag. S:ta Helena av Skiivde.
Lnka. (S:t Ignatius av Loyola).

7.

8.
9.

30.

31.

ett stdrre offer 5n Kain". (Hebr. 11:
4).

I den rnlosaiska cdremoniallagen fanns
det blodiga och oblodiga. offer. De
blodiga voro de vanligaste och fdrnem-
sta och s:irskiljas i a)' brbnn-of -f e r, vid vilka hela offerdjuret fdr-
brdndes. Det var till sin karaktdr hu-
vudsakligast ett lov- och hyllningsoffer
till erkdnnande av Guds majestdt, b )fridsoffer (hostia pacifica), vidvilka en del av offerdjuret fiirbrbn-
des, en annan del fijrtirdes av fram-
bdrarna av offret och en tredje dei
tillfiillo prdsterna. Dess karaktbr var
fdrhdrskande bdne- och tacksbgelse-
offrets, c) F6rsoningso f f r e n
fiir synd och skuld. Vid .d,e,ssa offer, som
avsigo blidkandet av Guds vrede och
utverkande av fdrlitelse, fiirbrdndes
en del av offergivan och den andra
delen fdrtbrdes av presterna. Frambars
of,fret fiir hela folkets synder eller
speciellt fdr prH.stens synd, sA meste
allt fiirbrdnnas.

s. N-k.
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KYRKLIG KALENDER.
AUGUSTI I928.

Onsdag. S:t Petrus ad Vincula. I 17. Fredag. S:t Hyacinthus. Bek.
Torsdag.. -S:t_ _-4,lphon,sus M. de I rS. !jo{"g...Dag. inom oktaven av

ir"".Y; r,l"i"f"TåL"%:å'"rliä;, i rn. söndag._rorrre erter pin.grt. (r
täs fr.das.t j hösm' Mariae him'melsfärd')
Löldae. S:'t f)ominictrs- Rclr- Or- I ZO MEndao' S'+ RarnLqrrl Ähhn+{,ödag, S:'t Dorninicus. Bek. Or- | ZO. Måndag. . S:t Bernhard. Abbot.densstiftare. I I(yrkolår.

Ligori Bisk. Bek. i Marjae, hirmmelsf,ärd.

21. T'isdag. S:ta Johanna FransiskaSöndas. Tionde efter Pingrt. I 
-^' ,"-öfiå*i. "ä"iä.

Måndag. Vår Ifene Je,su förkla- i 22. On,sdag. Oktavdag till Mariae

'Onsdag. S:t Cyriacus m. fl. mar- | Bek.
tyrer. I 24. iFredag, S:t Bartolom'eus. Apostel.
lTorsdag. Vigildag till S:t Lauren- | 25. Lördag. S:t Ludvig. Konung"
tii fest. I

Fredag. S:.t Laurentius. Martyr. I 26. Söndag. Trettonde efter Pingst.
Lördag. Vår Frus Tidegärd. I Zl . Måndag. S:t Josef Calasantius.

Bek.söndag. Elfte efter Pingct. I tt. öiäå"g. S:t Augustinus. Bek. Kyr-
Måndag. S:t Hippolytus och Ca- | kolärare.
sian. Martyren I 29. rOnsdag. S:sian. Martyren I 29. rOnsdag. S:t Johannes Döparens
Tisdag. Vigildag till Mariae him- I halshuggning.rlsoag. v.lglloag urr lYxanae um- I nalsnuggnrng.
nrelsfärd. 130. Torsdag. S:ta Rosa av Lima.
Onsdag. Mariae hirrmelsfärd. I Jungfru.
Torsda.g. S:t Joachim. Den
JunEfruns Fader.

Hl: I 31. Fredag. S:t Rayrnundus Nonna-

%8 e, rn,:

4.

5.

6.

7,
a

o

10.
11.

t2.
13.

14.

15.
16.

$landag, Vår' .Flerre Je,su förkla- i zz. {Jn,scta€;. Uktavdag tlll lwarlåe
r:ing' på berget Tabor. I himmelsfärd.
Tisdag. S:t Kajetan. Bekännare. I 23. Torsdag. S:t Philippus Benitius.

tus. Bek.

Kyrkliga kungörelser.
Gudstjänstordning under sommarmånaderna.

S:t Erikr kyrLq,

Söndagar: Kl. 8 f. m.: Stilla mässa. Kl. 11 f. m. Högmässa med predikan.
Vardagar: Kl. 8 f. m.: Stilla mässa.
Varje företa fredag i månaden: Kl. 8 f. m,: Jesu hjärta mässa. Kl.

Rosenkransandakt.
Varje andra torsdag i månaden: Sakramentsandakt från kl. %8 f. m. Miissa

ki. 8 f. m.

S:ta Eugenia kyrLa.

Söndagar:,,K1.7 och 9 f. m.: Stilla mässor. I(1. 11 f. m.: Högmässa med pre-
dikan.

Vardagar: Kl. ? och kl. 8 f. m.: Stilla mässor.

Helga Lekarnens Gille.
(S:t Eriks kyrka)

Rosenkransandakt fredagatna den 6 juli och 3 aug. kl. %8 e. m,
Kommunionrmening; Juli: "Förlorade söners ,snara återvändande till faders-
hu,set."
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